
I 

ANASTASE N. HÂCIU 
PROFESOR 

I 

.,, Te voiu face să intri în ţara pe care 
am 1urat-o părinti/or tăi si·ti voiu da : 
oraşe joarte frun;oase pe c~r~ tu nu le-ai 
zidit; case pline de tot /el ul de bunuri pe 
care tu nu le·ai adunat; puţuri pe care 
nu le ai săpat; vii şi livezi de măslini 
pe cari nu le·ai plantat, ca să poţi să 
mănânci şi să te saturi". 
(Moise-Cartea V, cap. VI, verset n). 
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Toate dreptu,rile rezervate.~ 

trta semnătura autoruhtz'. 

EROILOR NEAMULUI 
4< 

cari - din cugetul, din trupul şi din 
sângele lor - durat-au zid de ne
trecut vrăjmaşilor noştri şi ai civi
lizafiei europene, în acest pustiitor 
războiu, cu diabolică perseverentă 
pus la cale de Fiii lui Israel, al 
căror proces îl desvolt, astăzi, 

în fata Românismului şi a lumii 
civilizate! 



SCRISOAREA D-LUI SIMION MEHEDINŢI 
PROFESOR UNIVERSITAR 

Domnule Profesor, 

N' am putut citi întregul manuscris, fiind strînitorat de unele lucrări 
grabnice, în legătură cu împrejiirările de azi. Din capitolele citite am 
rămas însă cu credinţa că ai urmat aceeaşi metodă ca şi în cartea despre 
Arpmâni. Prin acea scriere, plină de informaţii personale, ai ajims un 
izvor de i1tformaţie nu numat pentru economişti, dar şi pentm einografi, 
.demografi ·şi istorici. 

Acum, cercetezi problema evreiască. Au mai scris despre aceasta 
.destui ; um:i mai bine, alţii mai rău. Cu totitl răit, a·u procedat cei care au 
amestecat în scrisul lor şi patima, fie ocărând, fie lăudând. Pasiunea 
~u convinge pe niciun om cit judecată serioasă. Când faptele vorbesc limpede, 
~iu mai: e nevoie de·patos. 

Bine ai făcut aşa dar că te-ai ţinut aproape de docmnente şi nu ţi-ai 
pierdut cumpătul nici măcar în faţa copilăroaselor 1"ns1'.nuări ale celor care 
ait voit să înfăţişeze pe Evrei ca o populaţie veche în regiunea Carpaţilor. 

Bluntschli şi istoria Românilor ! - se potriveşte ca nuca în părete. 
Lăsând 1!uma1: faptele să vorbească, ai· urmat buna pildă a isto

. -Yiografiei româneşti de azi; te-ai ferit de apucăturile celor care potriveau 
:textele (uneori le şi falsificau înadins) după idei preconcepi1te, în loc 
.să răsară convingerea di'.n însăşi prezentarea exactă d faptelor. 

Sunt încredinţat că, scr.'ind despre chestia evreiască în România, 
ai slujit adevărul şi nimeni nit va putea trece nepăsător pe lângă lucrarea 
de faţă, - mai ales la tratat·ul de pace. Oamenii cinstiţi vor pu_ţea să.::şi 
.dea seama atunci în ce împrejurări ne-ani trezit cu aceşti streini în ţara 

1cioastră. 

Aceasta este părerea unui om care a fost ei însuşi ·martor al infil
irării recente a Evreilor în ţinuturi imde nit se pomenea nici iwmă de 
-venetic până spre sfârşitul veacului trecut. 

S. Mehedinţi 



INTRODUCER.E 

Una djn problemele care a turburat şi pune în primejdie, astăzi 
maî mult ca oricând, conştiinţa românească şi tăria statului nostru ră
mâne - alături d.e marile evenimente ce ne sângerează - chestiunea 
evreiască prin nenororicile ce le-a putut produce, dar tot pe atât de 
ameninţătoare prin urmările ce le-ar putea dezvolta, dacă - la timp 
şi prin măsuri curagioase dar bine chibzuite - nu se vor putea canaliza 
spre lichidare puterile distrugătoare de car! s'au dovedit înd<:ajuns de 
capabili Evreii noştri. Din cele ce vom expune, se vor desprinde, lumi
nos, cucerfrile făcute, în timp şi în spaţiu,. de fiii lui Israel pe acest pământ 
românesc, în neputinţă de a se apăra prin atitudini pozitjve şi practice, 
fiindcă vicisitudinjle istori~e au fost mai tari ca tăria de rezistenţă a 
poporului nostru încă neînchegat într' un stat naţional, la care se adăoga 
şi nenorocul ca cei chemaţi să-l îndrumeze şi să-l apere să-i fi fost de o 
vitregie necruţătoare. Cetitorul va avea, aşa dară, prilejul~ să constate 
cât de adânc s'au înfipt Evreii - întocmai ca un corp străin într'un 

· organism plin de viaţă .cu intensitatea năvalnică a unui element al 
naturii - în sufletul şi în teritorul naţional, încât - prin caracterele 
şi instinctele rasei semite - ne-au asfi.idat şi alterat ştiinţa şi ·arta 
originară ; ne-au zdruncinat credinţa caldă şi moravurile patriarhale ; 
ne-au săcătuit ap itudinile pentru viaţa economică; ne-au răpit toate 
izvoarele de bogăţie, pământene şi sub pământene; ne-au robit braţele 
de lucru.şi capul de cugetat, tiparniţa şi slova ce ni se cădea a o învăţa 
curată ca apa de izvor; ne-au slăbit dragostea de neam şi rezistenţa 
naţională; ne-au fost furate toate, robite şi falsificate, în totul şi sub 
toate formele. In aşa măsură, că poporul, vajnic şi vioiu, era pe punctul. 
de a-şi pierde - sub povara conrupfiei . iudaice - toate marile' lui 
însuşiri creatoare, toată vrednicia Juj ae altădata. 

Toate mărturiile şi documentele păstrate de vremuri turnate în 
tiparul scrisului spre a fi cioplite în piatra neuitării necesită or muncă 
istovitoare. Dar numai prin aceste sforţări, Yoiu reuşi să strâng tot acest 



material disparat într' un singur mănunchiu care să dea, astfel, cetitorului 
;putinţa unei sinteze, ceeace nu s'a putut căpăta din lucrări privind 
problema numai sub un singur aspect şi pe un sector de loc şi de timp 
foarte redus. Munca va fi mai trudnică cu cât nu avem la îndemână 
:materialul documentar îndestulător - statistici bine întemeiate şi 

:întărite cu sigiliul oficialităţii lipsindu-ne în multe privinţe, mai cu 
deosebire pentru ultimele patru cinci decenii. Dar lucrarea este necesară. 
Ea treb~e să vadă lumina zilei, ca să~ne servească de călăuză, de sprijin 
ştiinţific şi de justificare întemeiată la toate măsurile de apărare şi de 
eugenie a rasei româneşti. 

* 
In. această lucrare, ne-;am propus să tratăm, cu răbdare şi co

rectitudine ştiinţifică, invazia - când înceată, cân.d sgomotoasă, în 
amândouă cazurile, sinistră- a elementului evreesc în Tările Româneşti 
îneă din preajma formării noastre ca stat politic, 'cu .conştiinţă şI 
caractere etnice distincte. 

Ca fd de expunere, am căutat să împărţim materialul documentar, 
pe alocuri, destul de bogat; în perioade, fiecare din ele deosebindu-se 

, , , ,,de celelalte prin caracteristici proprii, fiindcă şi factorii cari favorizau 
.invazia erau şi ei alţii. Pentru ca să o facem bine înţeleasă, fiecare pe
.noadă va fi tratată după un plan metodic. Şi ceeace nu trebuie nicio clipă 

·. pierdut din vedere este faptul că pe Evrei nu-i vom studia prin ab
stracţie în vieaţa economică şi socială a poporului românesc, c~ perso
nagii activând pe o scenă în care acţiunea este numai a lor; ci îi vom 
considera în însăşi ambianţa morală, politică şi socială în care li era 
<lat să lucreze .. Fiindcă nu vrem să lăsăm cât de cât impresia, că ei 
erau singurii cari activau, adică :riu vrem să facem pe cetil:orisă rămână1 
convinşi ~ă Evreii, chiar dela prima lor apariţie pe acest pământ ro
mânesc, au şi dat înlături pe negustorii băştinaşi şi cei străini de religie 
creştină. Dimpotrivă, aceştia, şi unii şi alţii, activau energic şi core~t 
.pe plan naţional şi internaţional, rezistând decenii lungi, ba două 

. veacuri împlinite şi că, numai după sforţări supraomeneşti, unii şi, numai 
, . . profitând de o împletitură favorabilă de împrejurări de natură variată, 

4u reuşit ceilalţi,·· Evreii, să pună stăpânire pe rosturile şi resorturile 
fundamentale ale vieţii economice şi sociale ale bietelor noastre ţări
:şo,are, trăind .sub jug străin sau administrate de domni străini sau slabi. 

Infiltraţia şi ·invazia evreiastă este un proces lung, lung de tot, 
, „ pe câţ de. interesant pe atât de tragic, şi de desvoltarea şi evoluţia lui 

, , . . era legată însăşi soarta noastră ca stat ş1 ca neam. Fiindcă Evreii noştri 
„„,„ - sau Israeliţii români, cum îndrăsnesc a se numi-s'au interpus. 

intre clasa noastră plugărească şi cea suprapusă- în mare parte, în
străinată· sau compusă din elemente străine - ca o placă impermea
~ilă,_ având, însă, pe ambele feţe, câte un strat de burete care sugea şi 

:-dinjos şi din sus şi, deci, n'a putut să se cimenteze cu celelalte clase, 
<ea .să formeze un singur organism, viu şi viabil, însufleţit de aceleaşi 
:tradiţii şi .de aceleaşi aspiraţiuni legitime, cu legături intime cu seva 
·v~~ţif noastre ca naţiune românească şi ca popor românesc. Această 

· wassă impermeabilă n' a avut cu alte cuvinte elemente de aderenţă şi, 
c~ 8:ta;n:;, între Evrei şi poporul băştinaş, s'a săpat, încă dela început, 
-0 prăpastie întunecoasă şi de netrecut. 

Iată ce spune economistul A. <::. ·Cuza, unul din. marii cunoscători 
-ai proJ:>lemei evreieşti, în această privinţă: „Evreii nu au năvălit în 

. ţară ca Turcii, şi Tătarii, pustiind tot ce întâlneau: în cale, dar numai 
cât puteau să cuprindă ; şi nici ca Fanarioţii, cari se slujeau de puterea 
politică pentru a ne exploata, indiferenţi dealtmintrelea de tot ce era 
rO'~âU:esc. Evreul ne distruge ca element etnic deosebit. Streini ca rasă, 
:adică. fiind înzestraţi cu anumite însuşiri fizice şi morale, şi astfel zidiţi 
'încât ei nu se asimilează cu niciun popor, jidanii tind să ne înlocuiască,.z 
'în ţările române. Aice, dar, nu mai este vorba de o invazie trecătoare, 
ci de o adevărată cucerire, de o -luptă pe vieaţă şi pe moarte, între 
demă neamuri deosebite, dintre care unul, Evreul, nimiceşte pe celălalt, 
pe Român". -

* 

Destinul mi-a deschis ochii minţii prin slova învăţată la şcolile 
:naţionale din Macedonia, întreţinute cu protecţia regală şi bani româ
:neşti, apărate, în schimb, cu inemi, braţe şi grele jertfe aromâneşti. 
.Am deschis ochii la şcoala română din acea provincie balcanică unde se 
prinseseră într' o încleştare dârză şi sângeroasă atâtea popoare şi culturi 
;pentru apărarea libertăţilor naturale sau pentru întâietat~ etnică şi 
:pGlitică. 

Faţă de frântura de neam românesc din Macedonia, al cărei fiu 
mă număr prin naştere şi creştere, am încercat să-mi plătesc tributul 
de recunoştinţă prin lucrarea „Aromânii - comerţ, industrie, arte, 
~xpansiune şi civilizaţie." Conştiinţa m'a îndemnat să-mi împlinesc şi 
:a doua a mea datorie ca prinos de gratitudine şi modestă răscumpărare 
a jertfelor materiale şi morale făcute de România Mică pe ogorul culturii 

·· :şi civilizaţiei româneşti din Macedonia, împărtăşanie frăţească şi nepre
cupeţită datorită căreia am ajuns să-mi luminez ~iutea, să:.m:i cresc 
sufletul şi să.găsesc, astfel, în mine, astăzi, putinţa şi curajul de a în
ţreprinde o lucrare de proporţiile, -necesitatea şi valoarea celei de faţă. 
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Pe cât voiu fi reuşit în această sarcină, nu ştiu. Gândul meu curat 
şi puterea de muncă îmi sunt, însă, o chezăşie întru reuşita în parte a 
ţintei ce mi-am propus-o, fără a da măcar sălaş, o clipă, gândului ispi
titor că aş rămâne alfa şi omega în tratarea acestei probleme. Fiindcă 
au fost şi alţii înaintea mea şi au netezit precât au putut drumul. Şi vor 
mai veni şi alţii cari să adâncească şi mai greu brazda ca să poată 
lumina şi mai bine problem :i., servindu-se de material mai bogat şi de 
metode mai limpezi, poate, ca acelea adoptate de subsemnatul. 

Şi, acuma, după această spovedanie, invoc, cu adâncă evlavie, 
sprijinul celui Atotputernic şi Atoateştiutor ca să-mi bine cuvânteze 
strădaniile, să mă ferească de patimă şi de orice gând de părtinire şi să-mi. 
dea puterile trebuitoare ca să duc la capăt marea încercare ce o pornesc ! 

Buwreşti, I94I. Profesor Anastase Hâciu 

PARTEA I 

Evreii vin în lară de împrumutii S<i· 
te;;itor cu dobân~i mari ce nu pot plăti. 
Asa s'a săvârşit ruina populaţiunii să
rdce dela iară.„. pentrucă ieau prin ca
mătă sângele raialelor şi unqe tnerg (ac 
mii de supăr<lri sub cuvânt de bani". 

(Petre Şchiopul, D~mnul Munteniei, 

1568). . 
Aici în tar<!, Evreii obicinuiesc a 

w:npăra ţHranului dinainte puiul în 
ou mierea în floare, mielul în pân· ' . . . . 
tecele mamei pe un preţ mic şi prin 
această camătă a suge Cii totul pe lo

. witori si a-i duce la sărăcie". 
(Din ;eferatul comisiunii însi!rcinată 

de gen. Enzenberg ca .să studieze pro
blema Evreilor din Bucovina). 



PARTEA I 

DELA PRIMELE INFiLTRARI PANA LA CUCERIREA MOLDOVEI 

CAP. I. Perioada dacică şi daco-romană . . . 

CAP. II. Perioada Evului mediu până ta r500 

CAP. III. 

CA,P. IV. 

Epoca apa_riţ~ei căm~tarilor şi a aşezărilor sporadice. (Sec. XVI) 
r. Ocupaţmmle Evreilor. 2. Alţi factori actiYât;d pe scena economică. 

Per~oada primelor af8zări de Evrei leşeşti şi ruşi ca orândari si aren-
daşi. (Sec. XVII pană la Fanarioţi). . . . . . . . • • ' 
r. Ocupaţ!u~l_e Evreilor. 2. Poziţii câştigate de ei. 3.' Alţf ;ge~ţl ;i 
comerţulm şi mdustriei. 

CAP. V. Epoca fanm:io.t~ P.ână la ~tabilirea Consulatelor (r782) . •.•••.. 
a) Caracteristici ş1 facto~i cari favorizau invazia. b) Ocupaţiunile Evrei
lor .. c) Metodele de can se serveau în activitatea lor. d) Pri vile i · d 
can s'au bucurat şi măsuri luate· împotriva lor. e) Alţi agenţ' g.i = 
merţ 1 . . . d t . . /) N i a1 co U Ul Şi 1ll US rlel. OUa Înfăţişare a Centrelor urbane ŞÎ rurale 
g) Cum au fost văzuţi de contimporani. · 

CAP. VI. Perioada at_otţu.te~niciei Consulatelor (r782-r829) . . . . • . . . • 
a) Caracteristici şi-factori cari favorizau invazia. b) Cu. ce se ocu
pau. c~ ~fetodele ~e cari se serveau; d) Privilegii de cari se bucurau. 
e~ A~ti.vita;:a naţ10nalilor şi a străinilor creştini./) Atmosfera morală 
Şl rehg:oasa m care activau aceştia. g) Noua înfăţişare a centrelor ur
bane Ş! r;irale. /J) ~1:11;1 au fo~t .văzuţi de călători şi scriitorii străilli. 
precum şi de aut~ntaţi'.e adm1mstrative străine în pnvind'le pierdute 
d.ealungu'. v7acunlor. i) Cum au fost văzuţi de băşţinaşi _ Domni 
ŞI oamem_ d n popor - şi reacţiunile împotriva 1 r. j) Poziţii câşti-
gate de e1. · 

CAP. VII. Perioada R_egîfl~;~entulu~ Org~nic (I829-r856). . • • . • • • • • • 
a) Caracten_:;ti~i şi.fac~on nom. b) Cu ce se ocupau. c) Noui metode ne
cu17?scute b~t.inaşilor introduse în viaţa economică şi socială. d) Privi
l7g11. e) .i:c~~vi~atea naţionalilor şi a străinilor creştini. f) Noua înfă
ţiş~~e a ţ~r:i Şl a târgurilor. g) Cum au fost văzuţi de călătorii şi scrii
toru stram1. 
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DELA PRIMELE INFILTRĂRI 
PANA LA CUCERIREA MOLDOVEI 

CAP. I. 

PERIOADA DACICA ŞI DACO-ROMANA. 

Cea mai gravă din toate problemele câte au turburat conştiinţele 
româneşti încă .dela prima apariţiune a acestor poporaţiuni pe- melea
gurile teritoriului etnic daco-roman, este, cum am mai spus-o, problema· 
.evreiască. Cu cât mărturii lipsesc pentru vremurile dinainte de sec. XV, 
teorii uşuratece şi tendenţioase au fost răspândite în literatura lor. de înşişi 
Evreii, ca să se arate tot aşa de vechi, dacă nu şi mai vechi, ca înşişi 
băştinaşii ce ne-am obişnuit a-i recţ1J1oaşte numai pe Români- singuri 
întemeietori de ţară, neîmpărtăşindu-şi cu nimenea, Î!l. decursul vre
murilor, această trudnică şi sfântă onoare. 

Cât de interesante sunt asemenea afirmaţiuni se vede cât de colo 
că, delfj, Decebal, stăpânitorul Daciei, cârn:l s'a pomenit de. ceva gru

. puri de Evrei fără însemnătate, şi până în sec. XV, nicăeri, documente 
străine sau autentic româneşti nu pomenesc de aceste poporaţiuni într' o 
veşnică vagabondare Şi. nestatornicire ca nisipurile pustiurilor pustii-. 
toare oricărui rod. Aşa, Josephus Flavius, evreu renegat, scriitor con
timporan cu Traian, vorbind despre aceste poporaţiuni pe orizontul 
teritoriului etnic dac, spune următoarele : „Pe de alt~ parte, EvreiC 

în urma dărâmării I.erusalimului de către Titus (70 d. C.), îşi 

şi ei apariţia pentru prima oară în pătj:ile dacice. Vârâţi în afacerile 
de aur ale Daciei, pentru ca să se răsbune pe Romani, ali
cu bani răscoalele" 1). 

Consultând pe istoricul N. Iorga în tot ce a rostit şi sens în le
cu aceste afirmaţiuni sau informaţiuni ale scriitorului evreu 

1) Vezi în Universul din Aprilie 1940: „Decebal-Sarabul Dacilor împărat", de 
P. Cerchez, arhitect. . 
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renegat sau ale altora, informaţiuni pe cari coreligionarii lui din vre
murile noastre caută să le folosească ca sprijin la fundamentul teoriei 
- P~. cât d~ r~v?ltătoare şi de absurdă, pe atât de naivă-după care 
Evreu ar. fi, aici, în Ţările Româneşti, pământeni şi, deci, creatori 
~e ţar~ şi ~nt~meietor~ de stat român, dacă nu şi înainte de noi aşezaţi 
1~ · D~c1: dmamtea lui Traian, iată ce spune N. Iorga într' o conferinţă 
ţmuta m 1938 : „Intre elementele foarte amestecate cari au venit în 
Dacia la cucerirea lui Traian, au fost şi asiatici, dar ei aparţineau rasei 
arabe, deci semiţi adevăraţi" 1). , 

. . In altă parte şi anume în „Istoria Evreilor în ţările române", 
~c1 .nu .. se o~p:eşt; ·asup:a Evreilor„idumeerii" 2) şi „itureeni" 3) din 
mscnpţille gas1te m Dacia, după cucerirea lui Traian, pe cari îi crede 
îndoelnici, deşi îi admite printre aceia cu amestec de limbă latină cari 
au rost atraşi de Dacia, de minele de aur şi de argint ale acestui Trans
waal român. Intre aceŞti „owtlanderi" au putut fi şi Evreii cei mai 
autentici, dar cari, dacă n'au putut fi contopiţi din motive religioase; 
i:u s'au putut menţine ~.a naţiune aceşti aventurieri sporadici. Şi ne 
lamure~te de ce : „Evreu, târgoveţi, legaţi totdeauna de gospodăria 
banului, nu se puteau menţine după lichidarea oraşelor prin încetarea 
marelui negoţ, strâns legat de siguranţa publică". 4). 
. . ~ot aşa de lipsite de temeiu sunt afirmaţiunile din En iclopedia 
it~han~, ~nde, un anonim, cu curajul celui nerăspunzător în faţa ade
varulm şi a faptelor, afirmă că Evreii locuiesc în provinciile consti
tui~d România, încă din vremurile cele mai îndepărtate - fără, însă 
a fixa pe canavaua tiparului, care este măcar aproximativ îndepăr
tarea acelor vremuri şi cât de compacte şi unde anume trăiau aceste 
poporaţiuni 1 şi nici din ce isvoare îşi extrage informaţiile. 

Dealtmintreli, pentru• susţinerea acesteia pe cât de originală şi 
glumeaţă teză, Evreii au câştigat şi pe renumitul profesor Blun-

' tschli 5), care îşi formulează în ac;eşti termeni teqria - băgaţi de seamă ! 
~a continui~ăţii ~vreeş:i în Dacia : „Ca şi în celelalte ţări ale Europei 
orientale, deşi mai puţm numeroşi ca în ţările Europei occidentale, 
se găseau Evrei din timpurile cele mai vechi şi în Moldova şi în 
.fy[untenia. Fără îndoială, că un număr mare de familii israelite 
au ve~t în provincia dunăreană, Dacia, încă §Ub domnia vechilor 
împăraţi romani. Aceste familii vechi israelite s'au conservat aici şi 

• , r) „Elemente: nei:_reştine în. vieaţa poporului românesc", conferinţă ţinută, la radio, 
m Ia_n-;: 1938 publicat?: i~ Umversul din lo.I.1938. 2) Idumeea sau Edom, ţară 
cupn~zand Sudn! .Juden şt o parte din Nordul Arabiei Stâncoase. Locuitorii - Idu
meem ~au Edon1ţ1. 3) Itureea, ţară a vechei Asii, la N.-Est de Palestina. Locuitorii 
Itureem: 4) ~storia ~v~eilor în ţările române... 5) Statul român şi situaţia juridică 
~ ~vretlor dm ~omarua, 1879; pag. 7.· Autorul Dreptului internaţional codifisat 
Jnnsconsult elveţian - 1808, r88r. 
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sunt chiar cel puţin tot aşa de vechi pământene ca şi naţiunea română, 
în inijlocul căreia trăiau. Ele formează şi sâmburele populaţiei evreeşti 
de astăzi în România". Şi mai departe, statorniceşte verdictul, fără 
a ne indica măc~r un izvor cât de slab ş(îndepărtat care să-l îndri
tuiască la asemenea curaj ştiinţific: „In cursul secolelor, Evreii din 
diferitele ţări s'au asimilat şi ei cu ceilalţi copii ai ţării. Au adoptat 
limba ţării, şi, în cea mai mare parte, obiceiurile ţării" 1). Ceeace nu 
corespunde niciunei realităţi, ca Evreii să se fi asimilat cândva şi undeva 
masselor străine şi, în consecinţă, nici masselor româneşti. Dar aşa. a 
dorit Bluntschli să .se afirme. 

In sfârşit, tot istoricul N. Iorga pune capăt acestei probleme, 
foarte interesantă şi romantică, de care nu se pot uşor despărţi „sa · 
vanţii" şi literaţii evrei, fie că se socotesc originari din Idumeea şi 

Itureea sau veniţi pe ocolite din Galiţia şi de pe alfe meleaguri apusene 
sau de pe ţărmurile mării Caspice Khazariene, veşnic alungaţi şi într'o 
veşnică vagabondare: „Iţi vine să zâmbeşti când auzi de o ~şezare 

evreiască datând de pe vremea marelui împărat ctitor pe malurile 
Dunării" 2). . 

Mai· sunt şi alte multe teorii cari bat şeaua în acelaş sens, pe cari 
le dăm, însă, deocamdată, la. o parte, cu nădejdea de a le desvolta la 
capitolui cuvenit 3). 

1) Vezi ii. Eminescu: „Scrieri politiceşisociale" -Chestiuneaisraelită. 2) Istoria 
EV:reilor. 3). A se vedea manifestul public lansat, de Uniunea Evreilor Români -secţia 
Bucovina, sub semnătura preşedintelui Solomon' Kassner, J':\_Bierer ca vice-preşedinte 
şi D. G. Silberbusch, ca secretar general, manifest din care se desprinde. deschis teoria 
că Evreii constituie <;.> populaţie autochtonă pe meleagurile din nordul ţării, unde au 
fost semnalaţi în sec. I, a. C., că au venit în ţară imediat după cucerirea Daciei de 
către Traian şi că, încă din acea vreme, ar fi Evrei în Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi, 

etc.; că, în sec. VIII, ei ar fi primit alţi Evrei peste cei „autochtoni", că ei 
Moldova încă înainte de sec. XIV şi că, numai după această dată, ar fi venit 

din .alte ţări. Deci, ei ar fi cel puţin tot atât de· vechi ca şi Românii pe acele 
:m:,ele11imri cu mult înainte - teneate risum ! - de descălecare ! („Cine sunt autohtonii 
Bu.cmrin.ei , articol în Universul din 25.3.1937). . 



CAP. II. 

PERIOADA EVULUI MEDIU PANA LA 1500. 

Istoricul N. Iorga, referindu-se la unele publicaţiuni „până lat 
proporţia de volume cu pretenţii ştiinţifice'', cari tind să înfăţişeze: 
pe Evrei în trecutul Ţărilor româneşti ca autochtoni, citează pe un~ 
din ele, cu titlul de „L'Histoire des Israelites roumains et le droit d'in
tervention" a lui Bernard Stambler 1). O găseşte şi pe aceasta tot aşa. 
de superficială, iar documente ca acelea din rr64, rz9z, rz93 \;i r397,. 
- adică dinaintea întemeierii Principatelor - cu pretenţia de a se· 
dovedi că trăiau Evreii în aceste timpuri, le socoteşte deadreptul,. 
fanteziste 2). 

In rândul acestor publicaţiuni, până la proporţii de .volume cu 
pretenţii ştiinţifice, clasează, bine Îllţeles, fără. a .o cita personal, şi 
opera fenomenală a .... Îllvăţatului evreu J. B. Broci~er, pe nume~· 
„Chestiunea Israeliţilor români" prin care autorul caută să dovedească 
cu totdinadinsul _ca nesdruncinată teoria că coreligionarii lui, „Israeliţi 
români", sunt în aceste ţinuturi, autentic autochtoni, element consti
tutiv al naţiunii române şi creator, aşa dară,· al statului român. La 
locul cuvenit, vom căuta să dovedim şubrezenia temeiniciei acestei 
teorii aşa de scumpă „învăţaţilor" evrei şi ce anume trebuie să se în-. 
ţeleagă prin termenul arab, prin derivare turcesc, de „raia" pe care 
autorul îl dă ca sinonim cu noţiunea de „pământean" 3), derivare. ce 
este departe şi străină de cea acceptată. 

In mod categoric, istoricul N. Iorga afirmă că nicio menţiune 
despre Evrei nu există până la 1500.. G. Reicherstorffer, ambasador 
austriac pe lângă Petru Rareş, vizitând Moldova în această calitate 
- şi este vorba de prima jumătate a sec. XVI - pomeneşte pe Ruşi, şi 

Istoria Evreilor. 2) Ibidem. 3) Vezi mai la vale, partea III-a, cap. III .. 
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Ruteni, pe Poloni şi Sârbi, pe Armeni şi Bulgari, _pe Tăta~~ Ş~ Saşi, .d~r
. umenţionează nimica despre Evrei 1). Documentele vrermi şi cromcile 
~· dio-ene sau străine contimporane nu pomenesc nici ele despre aceste· 
1n /::> • A ţv "l t e oporaţiuni cari ar fi a-vut sălaş vechiu şi statorruc m an e noas r . 
p Porturile Tătarilor au cunoscut pe Jidovi. După cum au .c1:,nosc~t 
.. ţi"ml.turile Mării Caspice din Tara Khazarilor din stepa ruseasca, can, 

şi , • • b"dvl vAt neavând nimic de a face ~u rasa lui Sem ş1 tre um sa . a ~aga 111 .re 
creştinism şi. iudaism, au crezut că iudaismul, în ce are el. m~1 n:a:e:ia~ 
şi practic, se potriveşte mai mult cu firea lor de barbari rasbo1mc1 ş1 

au trecut la religia mozaică 2
). • • 

Incă din 1330, se face menţiune despre Evrei tătari cari locuiau 
în Cetatea Albă (vechiul Moncastro genovez), având afa~ă. din Aora~ 
locuinţele jidovilor'', dintre cari unii din ei serveau ea medici pe langa 

~omandantul tătăresc 3). Iată dar, o prin;iă menţiune despre aceste 
poporaţiuni evreeşti tocmai în ex~re~~tate~ ~u~-~stică a vechii ~ol: 
davii, dar aceşti Evrei sunt Evrei tatareşb ş1 mc1decu~ autoc~tom at 

·ţării moldoveneşti. In această C.-Albă, plină de .. Evrei, erau ş1 negu-
t ri italieni-Genovezi veniţi de peste Mare 4), în această cetate-port, 
~:de, mai. târziu, în sec. XV (14rz), călătorul francez Guillebert de 
Lannoy va întâlni locuitori „genovezi, români şi armeni", fără, însă, 
a face menţiune despre Evrei 5). • A· V • 

O menţiune indirectă despre aşezări de azi pe mame am gas1 
poate în dreptul de fondaco ce se acordă Liovenilor de Alexa~d~u c:t 
Bun Î11 Cetatea lui de scaun, Suceava, dar fără drept de carciuma, 
berărle fabrică de mied, măcelărie şi pitărie 6) - printre aceşti Lioveni 
poate ~u existat şi ceva Evrei, Liovul fiin_d, din cele m~i vec~i timp~i, 
un stup de asemenea poporaţiuni. După B. P. Ha3deu, m .Iston~ 
toleranţei religioase, ar fi apărut, şi în sec. XV, în Moldova, Ev~e1 leşeşti 
„deşteptându-s~, ca şi astăzi, ma~ cu seamă î~ ac~le ra_m~ri comu
ciale pentru cari se cere mai puţină muncă ş1 mai puţina Fudoare, 
rezhltârid totodată şi un bun câştig. 

Evrei turceşti ajungeau până la Lemberg, încă din 1467: şi dC: 
'asemenea în Moldova, ocupându-se cu negoţul de robi 7). eeva inat 
târziu, pri~ r4ţ6, s'ar fi· aflânsl negustori evrei turceşti cari cutreerau 

1) N. Ioraa: Istoria Eneilor". 2)
8

Ibidem. 3) N. Iorga: „Not~ ist_br.ice pri-' 
vitoare la Evrei "h1 ţă'ri!e noastre" - după Melchisedec, în Rev. pentru istorie, "arheo
logic; şi filologie, III, p. 143 şi urm. 4) Idem, „Ist. Com. Rom., I, p. 48-di.:pa ~u~
muzak:i, I/2, p. 248, no. CLXJl.."°XIX. 5) Idem, Ist. Com. I., 89. 6) I~em, Istoria Evrei
lor. 7) Ibid. : ibid. : Se descoperi de un ambasador Bogusz al ,;:egelru poloi: AJ.~xandru, 
la unul din ei în Moldova, o doamnă polonă pe care o cumparase dela '.;f a~an. Ştefan 
cel Mare înst;şi se ocupă de această afa~er~ şi, deoar:ce ~u se putura raspunde _de 
ambasador cei 120 galbeni ungureşti ceruţi, ramase cheza7 Teodor, starostele de potm. 
Vezi şi I,etopiseţe, to:i;n. I, p. 104, Arhiva Ist. a Rbm., de Haşdeu,. No. II. 

A: N. Hâciu. -. Evreii în Ţările Româneşti. 
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Cl1 negoţul ţara Valahiei şi pe cari Domnul· porunci să-i strângă la un 
loc şi îi închise pe trei zile 1

). 

Printre negustorii moldoveni cari mergeau cu ,boi şi vaci - şr 
până la o sută de capete_::. la Braşov, alături de Andrica, Babuş, Cozma, 
Ionaşcu, etc. se găseşte la r500 şi un „Sydo", pe care istoricul N. Iorga 
îl identifică cu Jidovul 2) ·-un oarecare Jidov, dar şi aceasta poate să 
fie o simplă hipoteză şi numai atât. 

Jidovi trecători, în interese negustoreşti, se întâlnesc cam des, ba şi 
se bucură de ceva scutiri de olace şi podvezi pentru cai şi căruţele lor. 
Chiar Ştefan cel :Mare întăreşte câtorva Evrei din Polonia libertatea con
fesiunii, dreptul de a-şi clădi sinagogi, un drept pe care Turcii - obser.vă 
Eminescu, lără a ne arăta isvorul acestei informaţiuni - ce începuseră pe 
la r560 să ne calce tratatele, deci erau suverani, nu l-au avut. 3). 

N. Iorga respinge presupunerea că, printre elementele urbane 
Saşi şi ceva Unguri, trimise de cetăţile Braşov, Sibiu şi Bistriţa înainte 
de întemeierea Principatelor, s'ar fi aşezat şi Evrei 4). Poate să fi venit 
cu Germanii cari aduceau cu dânşii şi o populaţie evreiască din im
periu, atraşi de regii Poloniei, stăpânitorii ţării, chemaţi cu privilegii 
speciale în centrele galiţiene cari au influenţat alcătuirea celor dintâi. 
oraşe moldovene - afară de Baia, întemeiată la începutul sec. XIII 5). 

Dar Evrei de aceştia şi pe această cale n'au venit pe la noi 6). 

Şi, prin aceste menţiuni, atât de puţine, se încheie epoca aceasta, 
cu adaostd ·că Ştefan cel Mare a cunoscut pe Evrei şi prin medicul care 
îl căuta de boala. grea a picioarelor, medic evreu trimis lui de hanul 
tătăresc :Mengli Ghirai, căpetenia separatiştilor crâmleni 1). 

Străini cu rosturi serioase şi durabile în viaţa noastră economică 
au fost destui. Vom trece uşor peste Italieni - Genovezi, Veneţieni, 
Pisani, Ragusani - toţi trecători. curieri ai negoţului, fără a ne

1 
fi 

r) După aceea, Domnul i-ar fi chemat şi, mustrându-i; le-ar fi cerut dela fiecare 
câte rooo de arginţi drept răscumpărare, la dincontra „va scoate ochiul drept în 
realitate şi la figurat şi le va face ruşine întregului Israel". Dară ei i-ar fi răspuns: „Noi 
suntem supuşi turceşti şi cum poţi să ne faci pe noi şi averea noastră să fie robi?" 
EI, Domnul, ar fi luat averea dela cei ce aveau şi pe cine n'avea bani i-a mutilat. Rela
tarea aceasta este a unuia Elias Kapsali, care a scris în Kandia în 1532 şi extrasă din 
manuscriţiul acestuia care tratează despre istoria iudaismului spaniol în imperiul oto
man şi reprodus de M Latesi cu titlul „De vitae et scriptis Eliae Kapsali .... ex manu 
scripta Kapsali, histoda cura et studio M. Latesi, 1869-80, II5 pag. Dupa J. R 
Brociner, din opera căruia - „Chestiunea Israeliţilor români" vol. I, p. lo3-ro4 -

.extragem citatul, Domnul a.r fi fost Vlad Ţepeş, iar după N. Iorga, Ştefan cel Mare. 
Dar aci fiind vorba de două Valahii - cea1Mare şi cea Mică, - ar pu,tea fi· mai degrabă 
:Şi '·J.fiUahia Mare sau Tesalia şi Valahia Mică, vecină acesteia. Oricum, este vorba 
despre Evrei turceşti, neaşezaţi, făcând negoţ, după cum se face· menţiune şi despre 
alţi Evrei turceşti cari ajungeau până la Lemberg şi în Moldova, ocupându-se cu 
negoţul de robi făcuţi de Tătari. 2) N. Iorga, „Ist. Com. II", p. 155- după Quellen, 
I, PP• z, 3, 15-17, 19-20, 22, 30, 53-4. 3) M. Eminescu „Despre drepturile po-

· litice ale Evreilor". 4) N. Iorga, „Ist . .Evreilor" - după Quellen, „Zur Geschichte des 
Stadt Kronstadt". 5) Ibid. în „Socotelile Lembergului" de Alex. Czolowski, sec. XIV. 
6) N. Iorga, ibicL 7) Ibidem. 
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fovăţat drumurile şi tai.nete acestuia. Tătarii şi Turcii au sămănat 
numai .ruină şi, la plecare, n' au lăsat nici o părere de rău. 

Populaţiuni germanice de prin părţile Ronului descalecă, prin 
I200, până în pasurile ce îi călăuzeau spre Ţările Româneşti, întemeiază 
Braşovul şi Sibiul, populează centre ca Rodna şi Bistriţa, încetăţenesc 
la noi organizarea germană a burgului cu acei şoltuzi - schultheis s~u 
judeţi, dela richter şi judices, şi cu cei rz burgeri sau pîrgari ai sfaturilor 
negustoreşti, alcătuiri răspunzând în totul unui regim citadin democratic, 
.Ceeace ne împinge să căutăm hăt în fundul secolelor obârşia breslelor 
noastre. Aceste populaţiuni aşezate dincoace de Carpaţi - lucru ce n'a 
aV:ut loc şi dincolo de munţi cu Şaşii, mândri de însuşirile lor sau prea 
încrezători în anumite însuşiri - îşi con:fondară interesele lor cu acelea 
a.le băştinaşilor, asimilându-se,iar Domnii îi favorizau, pentru aportul 
lor spiritual şi economic, cu atâtea privilegii. 

Ungurii se aşează prin sec. XIII, ca meşteşugari de .modă apu
seană, în cele mai vechi oraşe ale noastre, ca Argeş, Câmpulumg, Tâ.r„ 
govişte, Buzău, Adjud, Bacău şi în .alte trei localităţi - Roman, Baia şi 
Suceava. Pela jumătatea aceluiaş secol, se aşează şi Ţiganii din Industan, 
împinşi de invazia tătărească, pripăşindu-se pe lângă curţile boiereşti 
~a făurari ~ meserie pe care o exercitau înaintea lor ţăranii cari cuno
.şteau şi alte meşteşuguri servind nevoile lor zilnice. 

· Săcuii, a: căror oiigină încă este în discuţie, au fost aşezaţi la 
paza trecătorilor înaintea întemeării Prici pa telor, pe câtă vrerr.e 
Ungurii sunt calvini, Săcuii sunt catolici. Câţiva din aceştia tte
dnd, în sec XIV, la husitism, prigoniţi, au hecut în Moldova pe 
valea Trotuştilui câteva zeci de mii, cari vorbesc 1omâneşte şi sunt 
Ciangăii de astăzi. 

Alte neamuri cu rosturi timpurii şi durabile în viaţa noastră eco
nomică au fost Armenii, Grecii, Chiprovicenii, Aromânii. Ameninţaţi 
<ie Trtrcii seleucizi, Armenii se revarsă, prin sec. Xlr, printre Tătarii Mării 
Negre şi, pe urmă, î1i a doua jumătate a sec. XIV, cu expansiunea 
stăpânirii turceşti, pe căile bătute de curierii genovezi şi veneţieni, pela 
Caffa, .(le undţ au l:trcat îrr Cracovia şi Lemberg, iar de aici în Cameniţa 
şi în toată Moldova, cu centru principal Suceava; iar de aci peste munţi, 
în.Ardeal. Prin expansiunea lor dela no:rd la sud,. Armenii aceia se în
tâlties~ cu conaţionalii dela sud, cei veniţi din Turcia Europeană prin 
C.-Albă, unde, la un moment dat, se găseau mai mulţi Armeni ca în 
toată Moldova. Ei au ajuns elemente constitutive în organizarea oraşelor 
moldoveneşti şi ardeleneşti, până prin sec. XVI, ne-au arătat drumurile 

Negre şi căile spre Mediterană, îndeplineau misiuni politice în Răsărit 
se amestecau în treburile publice. N. Iorga numeşte pe Armeni 

",vechii noştri tovarăşi de bucurii şi răstrişte." 
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Grecii - unii din dascălii cari ne-au iniţiat în tainele negoţului 
internaţfonal - au venit de timpuriu pe cont propriu sau, odată cu 
expasiunea turcească, ca fugari sau însoţitori ai Turcilor, în slujba 
acestora, ca saegii, sureccii, gealepi, etc., în calitate de oameni influenţi 
la Poartă sau ca creditori ai domnilor. Incep să joace un rol de seamă 
_în Principate şi în Ardeal, unde aveau să schimbe, pe alocuri, fisionomia 
oraşelor. Işi vor face tabără - ca şi Armenii şi Evreii - în marele lcc 
de schimb, în Bucureşti, pe drumµl Constantinopolului, unde sunt mai 
ales bancheri, zarafi şi comisionari. Aromânii- confundaţi de toţi ~u 
€;recii şi identificaţi numai de N. Iorga şi de subsemnatul în lucrarea 
„Aromânii" -vor juca racelaş rol, par cu răsunet mai adânc în 
Ardeal şi în Banat. ·· 

De frica Turcilor, au imigrat şi Chiprovicenii - Bulgari catolici 
~in Chiprovăţul Bulgariei - îrt Ţara Românească şi în Ardeal, unde, 
în special, aveau să se ridice la ranguri nobilitare şi aveau să se bucure 
de chrisovulie, ca şi Braşovenii, Lipscaniii şi Cazacliii, cari, în urma unei 
învoiri cu Visteria, făceau un isnaf sau breaslă. Evreii vin târziu de tot, 
numai după întemeierea oraşelor şi ·nu-i putem socoti ca elemente fon
datoare ale acesor centre. Când :vor veni în mare număr, îşi vor avea 
corporaţia proprie şi drept staroste pe rabin, precum şi străinii vor avea 
ca staroste pe consuli. 

. Bogăţia Principatelor tn:~cuse de mult în domeniul legendei. Afaceri 
mari de import~export avnră loc nestingherite până în 4 August 1484, 
când porturile Chilia şi C.-Albă ne fură luate de Turci şi, odată cu aceasta, 
tot comerţul şi libertăţile lui, a căror sferă-se tot împuţina şi toată eco
nomia naţională se mărginea la satisfacerea nevoilor pieţei Const:-1 ti
nopolului şi după porunci dictate de nouii stăpâni. De acum, străinii şi 
Italienii încep să se retragă. Obiectul negoţului internaţional se mărginea 
numai la acele produse cari nu intrau în tabelul produselor blocate de · 
chelerul Sultanului Şi)a acelea ce se puteau strecura prin contrabandă. 

Marile căi comerciale .erau două. Una tătărească care ducea la 
Chilia şi C.-Albă, cale bătută de negustori italieni şi străini -Saşi, 

Unguri, Germani şi Armeni venind din Galiţia - în relaţiuni 

cu Apusul harnic în meşteşuguri şi cu Răsăritul bogat în mărfuri rare şi 
preţioase. Calea aceasta a făcut din Moldova o ţară de mare transit, 
a îmbogăţit pe Moldoveni, a niărit puterea şi bogăţia prin vămi a dom
nilor, putându-se, în felul acesta, dezvolta statele român~. In interesul 
legăturilor cu Levantul, Saşii ~ legat Sibiul de Brăila -·unde încă din 

. sec. XIV -veneau vase din ţări păgâne şi din tot Răsăritul, precum au 
făcut şi Braşovenii, legându-se prin Râşnov-Dragoslave-C. Lung sau 
prin Valea Buzăului la Siret, cu acelaş port. O altă ramură atingea, 
pe valea Dâmboviţei, Bucureştiul şi Giurgiul. 
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Legături trainice se încheagă cu 'J.'ara Ardealului. Negustorii depe 
:ambele versante ale munţilor şi din ţările vecine -Ungaria şi Polonia
se bucură de tratate învestite cu privilegii importante, începând cu 
:acelea emise de Vladislav în 1368 şl. de Ludovic, regele ungar, în 13 69, 
după cari urmează altele: al lui Mircea în 1413, al .lui Radu II Pra
znaglava în 1420_, al lui Dan în 1422, al lui Vlad I Dracul în 1437, etc. 
Negoţul celor două mari cetăţi - Braşovul şi Sibiul- determină 
pe negustorii români să-şi clădească şi case la Sibiu; ca Ghica şi fiul 
Socol. în 1492. Cerealele noastre erau mult apreciate în străinătate. 
Legături comerciale frecvente aie Munteniei cu ţările vecine determină 

:pe Vlad Dracul să acorde, în 1439, negustorilor.din toată Polonia, Galiţia 
.şi Moldova liberatatea comerţului cu Muntenia, precum şi îngăduinţa 
de a trece mai departe în Turcia - ceeace nu era un privilegiu exclusiv 
al Braşovenilor. Moldova, la rândul ei, făcea comerţ întins cu Polonia 

.:şi, prin aceasta, cu ţările apusene. Aci, s'au distins mulţi 11egustori de 
· mare vază, ca, de o pildă, Mihul „Cancelariul 'ţării Moldovei" al cărui 

nume µmplea Polonia toată. Şi alţii şi alţii. . 
Necrotul· îl făceau în primul rând domnii Principatelor, cari îşi 

b , 

păstrau drept de_ monopol asupra unor produse : Ştefan cel Mare vindea 
morun la Liov şi cu BraŞovul lucra prin Trotuşan Spătarul, Vlad Diacul, 
Alexandru Vv. Aldea, Radu c.el Frumos, etc., fiecare cu omul său, 
])upă ei veneau boierii, marii vameşi şi vameşii, părcălabii, vornicii. 
:armaşii, spătarii, logofeţii, marii vistieri, etc., toţi făcând negoţ cu 
domnii tărilor vecine, cu demnitarii de toate gradele, cu clericii, negu:-

/ , 
storii şi industriaşii acestora. 

Imprejurările erau destul de prielnice ca să nască, în atingere cu 
.atâţia strjiini aşezaţi la noi datorită nli1mai acestor drumuri de încruci
şare a intereselor celor două lumi, o clasă bogată de boieri negustori 
.C'ari intră. în relaţiuni cu ţările răsăritene şi apusene şi, deci, intră, de 
acuma, în sfera economiei internaţionale. I~r negustorii străini, asimi
lându-se în totul populaţiei băştinaşe, şi, odată cu venirea raialelor 
- Armeni, Greci, Chiproviceni - s' a format o clasă de negustori şi 
meseriaşi români, aşa numiţi de ţară, bogată şi înUorttoare şi destul de 
numeroasă, capabilă să ~nlocuiască pe negustorii străini de atunci. 

In sec. XV, are loc şi înfiinţarea marelui târg dela Lipsea şi încep, 
:astfel, încurcăturile cu toate monetele câte circulă în ţările române, 
dar, totodată, vor apare negustori băştinaşi cari vor creşte, zi de zi, 
relaţiunile cu acest mare centru comercial, unde se efectuau afaceri 

-considerabile cu toate ţările apusene. 
Precum am văzut, ·Evreii încă nu apar nicăeri Şi daca apar, ei 

în calitate de vizitatori, adică vremelnic, pentru afaceri curente,. 
să se întoarcă fără înapoiere. Astfel, se încheie 15 veacuri, fără ca 
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Ţările· Româneşti să cunoască aşezări de populaţiuni evreeşti. In 
Ţara Ardealului, încă nu se pomeneşte nimica despre acest neam 
de oameni. 

Prin aceste câteva consideraţiuni, am căutat să prindem ceva din 
t:i;ecerea ţărilor noastre .dela starea patriarhală şi singulară la situaţia 
de a intra în atingere cu ţările di.n apus şi cele del~ răsărit. 

Bibliografie:. Dr. L N. Angelescu - Istoria Comerţului; Evoluţia economică a 
Ţărilor Româneşti; Inceputurile capitalismului modern; N. Iorga -Armenii şi· Românii; 
B;:aş~vi.;l şi Roi;:â~i; Negoţul în trecut~! românesc; ~egoţ şi meşteşuguri; Din archivele 
Bistnţe1 ; Studir ş1 documente ; Acte ş1 fragmente ; etc. M. Eminescu - Scrieri politice 
şi sociale:. Z. Furnkă-:--- Istoria ~i dezvoltarea industriei în Ţările Româneşti şi Istoria 
comerţului ; Ionescu-G10n : Istoria Bucureştilor; A. Hâciu -Aromânii ; H'.urmuzache -
Documente I şi II; L Bogdan - Relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul; Documente şi 
registre ; Documente moţdoveneşti ; Quellen der Stadt-Kronstadt ; N. Pandela România 
pentru el. IV : etc. 

CAP. III. 

EPOCA APARIŢIEI CĂMĂTARILOR ŞI A AŞEZĂRILOR 
SPORADICE (sec. XVI). 

Epoca aceasta se caracterizează prin următoarele : un comerţ 
înfloritor, ca şi în perioadele precedente, 'şi înăuntru .şi în afară, dato
rită unei prielnice poziţiuni geografice ; o preponderenţă din ce în ce 
mai accentuată a suzeranităţii turceşti în Prin ipate, păstrându-şi, 
încă, totuşi, o neatârnare economică, ce, de azi încolo, va slăbi din zi 
Jn. zi; ştiri din ce în ce mai dese despre Evrei turceşti-spanioli venind 
din Turcia, ca împrumutători ai domnilor şi ai ţăranilor, parte din ei 
aşezându-se pentru totdeauna, precum şi despre Evrei leşeşti, cari, 
însă, sunt· tot aşa de trecători, ca şi în secolele anterioare; Eyreii apar 
şi în Ardeal, foarte sfioşi şi încercuiţi în anumite centre; comerţul ~ste 

· practic~t şi în acest secol, al XVI, de . Români, alături de str~ni
Greci, Levantini, Armeni, Saşi, Turci, cari cresc din ce în ce, Ragusani, 
etc„ şi toţi se introduc în mase mari, ca supuşi ai împăratului turcesc, 
cei mai mulţi. 

a) Ocupaţiunile Evreilor~ 

Vom urmări, pas cu pas, infiltraţiunile sporadice ale Evreilor, 
de călăuză sigură servindu-ne izvoarele ce ne stau la îndemână şi nu 
presupuneri fără temeiu. 

In sec. XVI, Evrei turceşti apar.şi la Chilia 1), deja pierdută de 
Moldove:qi. Despre asemenea Evrei turceşti-spanioli s' a făcut men
ţiune şi pentru sec. XV, când se ocupau la Lemberg şi în Moldova cu 
negoţul de robi 2)'. 

1) N. Iorga -Note istorice privito"-r~ la Evrei. 2) Idem, Istoria Evreilor. 
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Incă înainte şi pe timpul domniei în Muntenia a lui Petre Schio
pul, apar Evreii cămătari, împrumutând, pe ţărani cu dobânzi mari 
ce nu le pot plăti, în aşa grad, că ,,ieau prin camătă sângele raialelor 
şi unde merg fac mii de supărări sub cuvânt de bani" şi cer, aceşti bieţi 
săteni, sprijinul cârmuirii, fiindcă „aşa s'au săvârşit ruina populaţiunil 
sărace dela ţară" 1). Ii găsim - alături de Greci şi de Turci - finan
ţând pe Domni în negocierile pentru tronuri şi· pe boieri pentru alte 
situaţii-înalte. Ei fac parte din specia de Evrei spanioli şi portughezi 
ca şi din aceea de l\farrani, alungaţi din Peninsula Iberică, precum şi 
<lin personalităţile din Ţările de Jos, bogate în bănet, pe cale de a juca 
un rol de seamă, ca atare, în Imperiul turcesc, sub Selim II, în a doua 
jumătate a secolului XVI'). Erau originari din Constantinopoi şi Sa
lonic 3). Şi unii se înturnau de unde veniseră, dar alţii, puţini la număr, 
:rămâneau în ţară şi se ocnpau de preferinţă cn zaraflâcnl, împrumu
tând cu dobânzi mari, căci, pe atnnci, banii erau scumpi şi rari. Mai 
târziu, veniră şi alţii mai puţin bogaţi adnşi de gealepi, capanlâi, saegii 
şi sureccii turci, . ca să-i ajute la strângerea productelor trebuincioase 
capanului imperial turcesc - cu cari avea loc acelaş proces: unii se 
întorceau, alţii se aşezau pentru totdeauna şi se ocupau cu misitia grâ
nelor şi a vitelor, făcând o concurenţă crâncenă misiţilor greci. 4) 

Şi, în Moldova, are loc o altă năp ~ stuire. Aci, Evreii - este vorba 
de data aceasta de cei leşeşti - desnădăiduiesc pe negustorii moldo
veni cari îşi~ pierd vremea aşteptând la hotar pe cnmpărătorii de vite, 
dar aceştia, trecând pe alăturea şi aducând la noi postavuri leşeşti, după 
ce le desfac, ocolind târgurile dela Sipinţi, Lenţeşti şi-Hărlău: îşi cum
-pără şi scot vite dinlăuntrul ţării. Petre Schiopul, ca şi 'în Munteni.a, 
unde ia, în 1568, măsuri aspre contra cămătarilor, cari veneau şi cei 
mai mulţi rămâneau în· felul acesta, el nu mai poate îngădui, nici în 
Moldova, ruina negustorilor băştinaşi, ceeace îl făcu, în 8 Iannarie 
I579, să ia, la Iaşi, această hotărîre5), de partea precnpeţiei Evreilor 
păgubitoare neguţătorilor. moldoveni, care a fost împiedicată printr'o 
expulzare generală şi fără termen"). Aceşti Evrei leŞeşti, pe cari nu-i 
vedem, nicăeri aşezaţi, se mulţumesc să facă negoţ cu ţările noastre, 
îndeosebi cn Moldova, venind şi încheiând afaceri prin oraşe şi prin sate, 
ocolind deobiceiu târgurile şi aţinân,d calea negustorilor şi a ţăranilor. 
Astfel, ia bălciul ·din Liov, mergeau, în 1557, pe lângă câte un Român, 
Armeni din Suceava şi din Botoşani, ducând cu dânşii piei .crude de 

. 1) Idem, Agitaţii evreeşti. z) Idem, Istoria Evreilor. 3) D. Z. Furnică. Industria 
şi desvoltarea ei în Ţările româneşti, p; 107. 4) Ibid., w7-108. 5) N. Iorga - Note 
istorice privitoare la Evrei şi B'.ăşdeu -Archiva istorică, I, pp. 172-4. 6) .Studii şi 
Documente XXIII, p. 397, No. CCXCVI, p. 398 şi Arch. ist I, pp. 173-4 şi N. Iorga -
Ist. Comerţului I, 190-91. · 
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-<:erbi şi de boi, postavuri croite şi vin moldovenesc, pe cari le opreau 
:în cale Evreii poloni precupeţi 1). 

Şi pe Evreii turceşti îi găsim în continue legături cu cei din Po
lonia, cei mai mulţi din ei venind din Constantinopol la Galaţi, la 
Reni, la Chilia, la Iaşi, la Hotin şi, de acolo, la Liov, întrebuinţând 
până la Ţarigrad cărăuşi români, cu îndatorirea de a duce şi altă marfă 
la întoarcere şi de a se opri puţin pentru ziua de Sâmbătă ). Avem, 
astfel, pe Haim Kohen, constantinopolitan, în 1570-71, care face 
negoţ dela Hamburg la Chilia· 3), pe Avram lVlosso, asociatul său 4

), 

Jle Nachman Tor, pe David, pe Iacob Felenchino, pe Avram Gambai 
·şi pe o sumă alţii 5) - până la sfârşitul veacului. 

Ba, iµteori, Evrei, ca cei din Olesko, făceau negoţ de vite şi ·dădeau 
:pentru boi zapise iscălite de o familie întreagă, fără a se simţi, însă, 
datori de a-şi cunoaşte semnătura 6)., Pe vremea lui Mircea Ciobanul, 
fiul lui :Mihnea cel Rău, Domnul Munteniei, se pomeneşte şi de un ne
:gUstor evreu ambulant- după mărturii din 1553 7

). 

Pe Evreii turceşti îi găsim ca negustori, pe la al patrulea sfert 
al veacului al XVI-lea, alături de negustori turci, musulmani şi alături 
-de acei ieniceri, creditori domneşti, de· cari . Bucureştii erau plini şi 
·pe cari- pe toţi la un loc - Mihai Viteazul i-a făcut să 'piară sub 
·ruinele caselor dărâmate de tunuri ale Vistierului Dan, „care era cea 
mai' de frunte casă din Bucureşti"8). Dar Evreii străini nu contenesc 

veni m Capitala Moldovei. .Un scriitor Botero îi pomeneşte în această 
rânduială şi anume: găseşte Armeni, Evrei, Saşi, Unguri 'şi Raguzani, 

la 15~0 9). Ei sunt trecători, însă, şi nu-i găsim nici printre marii 
' vameşi, cari erau şi marii negustori ai :Moldovei, funcţiuni ce le înde

j)lineau şi 'alte neamuri1 ca Cretani, Greci, Raguzani şi Levantini 10
). 

Orice s'ar zice, Evreii erau foarte puţiniîn acest secol al XVI-lea, 
·ceeilce face pe anumiţi cercetători nici să nu-i observe. A.Stfel, G. Reicher
storffer, ambasador -austriac la Curtea lui Petru Rareş, vizitând Mol
,dova, pomeneşte de Ruşi, Ruteni, Poloni, Sârbi, Armeni, Bulgari, Tătari 
:~i Saşi, dar nu menţionează nimica despre Evrei 11). Deasemenea, Matei 
.Strykowski, cronicar polon, . cutreerând, între anii 1572:.__75, Ţările 
Româneşti, exclamă cu emfază în versuri: „Acolo, muntean, sârb, 

italian, lume .amestecată 1~). Pe Evrei nu:..i pomene~te. In Ar,:'.eal, 

i) N.' forga, o. c. pp. 184-5 şi St. şi Doc. pp. 341-2, No. CLY, V ş 344, Nr. 
z) Ibid., p. 205 şi St. şi Doc. XXII, pe 352 şi urm. şi 351 Nr. CLXXVI, p. 384, 

GCXLIX. 3) Ibid. şi Chilia şi C. Albă, pp. 295-6. 4) Ibid. dela. nota 4„ 5l~St. 
:;şi<Doc .. p. 356, 358, 359-60, 393, 394 şi urm., 396, 398, 456 şi· tabla de acqlo: Evrei. 

i .-6) N;Iorga, Ist. Com. I, 185 şi St. şi Doc. XXIII, p .. 354, Nr .. CLXXXV. 7) Idem, Istoria 
:Eyi:eilor. 8) HUimuzaki'° XI - p. 191. şi Ioneşcu-(}ion, Ist.: Bucµ:i;eştilor, · p. 71$-20 ; 
. bchi:vele Statului - Condica Bucovăţului, 1g7. 9) N. Iorga, Istoria Evreilor. ro) Ibid. 
.J:I) Ibid. 12) Kronika polska, Warsjawa, 1546. Vezi J. Brociner, o. c. p. 152. 
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ei se constitue în prima comunitate evreiască la A ba-Iulia, în 
1591 -după E. Matyas. 

Aşa dară, încheie i~toricul N. Iorga, am ajuns la 1600, fără a 
găsi menţiunea unui element evreesc aşezat în părţile noastre" 1). 

In ce priveşte Ardealul, avem, în legile ţării, întâia ştire despre 
Evrei, care fixează; la. anul 1526, în art. 4 din lege, prin care Ioan Sza
polja îi isgoneşte din sate şi din oraşe. Dar peste 50 de ani, art. XXII 
din 1578, constată că ei s'au întors· din târguri şi că sunt chiar mulţi 
cei întorşi. De aceea, conform principiqlui vechiu că Evreii pot să lo
cuiască numai unde se află episcopie catolică, ei sunt localizaţi, în 
1591, la Alba Iulia. Dar desvoltarea lor în această cetate nu pare a fi 
serioasă, deoarece, .relativ la acest ghetto, -200 ani mai târziu, se con
stată lapidar : „câteva familii întreţin o sinagogă săracă în Alba
Iulia" 2). Dar ei, după un obiceiu nedesminţit, trecuseră şi aiurea. Ge
neralul Basta, în 1600, îi găsise şi la Cluj, unde îi tăie şi îi arse 
(13 Septembrie, 1600 3). 

b) Alţi factori activând pe scena economică. 

Ca şi în sec. XV, şi de data aceasta, în fruntea negoţului cu străi
nătatea, găsim pe Domni cari exercitau anumite monopoluri - ca pe 
Alex. Lăpuşneanu care trimitea în ~rdeal porci îngrăşaţi ajunşi moneda 
lui curentă faţă de aceşti vecini şi aducea, tot de aici, oameni cari să-i 
instaleze ferăstrae; el mai era în relaţii şi cu ducele Prusiei şi cu Veneţia~ 
ca pe Petru Rareş cu boi moldoveneşti la bâlciul din Jaroslav e c. 

' b 

După domni, veneau boierii, mari şi mici, precum şi negustorii români. 
In comerţul mărunt, se alăturau la aceştia bisericile şi mănăstirile .şi 
negustorii din târguri în majo*ate români ·-încurajaţi de dom~i 
prin acordarea de privilegii şi întemeierea de târguri, prin îngrijirea şi 
paza drumurilor, precum şi prin o dreaptă îngrijire a justiţiei. Toate 
acestea asigurau Principatelor câştiguri mari Şi prestigiu, precum şi 
atâtea opere de artă prin mănăstiri. 

In această perioadă, pătrund mulţi ;trăini - cu deosebire, Grecii 
cari iau focul naţionalilor în comerţul cu Orientul.Ei vin din insulele Archi
pelagului, din Macedonia şi Epir - mulţi din ei identificaţi ca Aromâni 
-sau din C nstantinopol, în frunt~ cu Mihai Cantacuzino-Şeitanoglu. 
Mijlocitori ÎD; comerţul Moldovei cu Răsărit.ul, ei se asociază cu Românii 
în comerţul cu Ardealul, încât Sibienii se plâng încă din 1545, dar Grecii 

I) N. Iorga o. c. 2) Bogdan-Duică, Românii şi Ovreii - apus Ueber de National 
charakter der in Siebenburgen Befindlichen Nationen, Wien, 1j92, p. 99. 3) L. A. 
Gebhardi - Geschichte des Reichs ·Hungam, Leipzig, 1778, vol.JV, p. 361 - ap. ibid. 
pag. 105. ~ 
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nu se sperie, fiindcă vin ca supuşif ai Marelui Sultan. Toţi Domnii se ser
vesc de ei în comerţul cu străinătatea, arendându-le şi vămil~, ca Petru 
Rareş, Petre; Schiopul, Aron, Răsvan, Iancu,. etc. . . . . 

Spre finele secolului, laşii aveau numai neguston greci ş1 mulţi 
erau chiar în Siret, la Reni şi Tomorova, la Galaţi - până acum, un 
biet sat de pescari. In Moldova, veneau Armeni - pe lângă cei băşti
naşi- din Turcia si din Caff.a: erau şi ~ban~zi sa~ A:vaniţi, ':,en~ţi 
din Scutari, pentru'negoţ de 01 ş1 neguston turci destui, din toate parţ1le 
imperiului - pe cont propriu sau. ca „negustori împărăt:_şti" - din 
Caffa, C.-Albă, Silistra, Rusciuc, Brusa şi din alte părţi a'e Anatoliei ; 
er~u şi ragusani şi veneţieni şi englezi -'-- aceştia bucurân.du-se d~ pri
vilegii acordate în 1588 de Petre Schiopul. In Bucureşti, funcţ1011au 
negustori români, franciscani,italieni, ra~usani, gn~ci- ~~e?~ia. veneau 
~u domnii, în a doua jumătate a secolului, ca Greci ,,politic1 ş1 pentru 
-negoţul cu Arde~lul şi ţ~rile ~ecine.- ?i a~meni, de mi:~t aşe:a~i p~in 
diferite alte oraşe, ca Targov1şte ş1 Rammc. Negustorn romam erau 
foarte bogaţi î'u acest secol. Centrele comerciale ale capitalei erau: 

- Târ!!ul din Năuntru, Târgul de sus -Lipscanii, Târgul de Afară, dela 
bise~ica Sfinţilor înainte şi Târgul Cucului, acolo unde avea să se 
zidească, în sec. XVII, Sf.-Gheorghe Nou. In Muntenia şi Oltenia~ 

'activau ca negustori m.ari demnitari, ca Banul Mihakea-agrnt de 
·.1.legoţ al lui Mihai Viteazul - Visterii Jane Grecul şi Nica, etc. Ne~- . 
' storii ragusani se găseau şi la· Târgovişte şi Timişoara. In B ucureşb, 
şi4Tri alte centre, erau mulţi negustori.turci.ca~i a_vea:i l:gă:uri cu 1 ra
şovul şi erau împrumutători ai Q_ommlor ş1 ai lui Mihai Viteazul care 
le:-a dat foc şi lor şi cămătarilor greci şi evrei. Intre 1529-30, numărul 

•. _ negustorilor români· cu Braşovµl creşte mereu. .. 
. . - - In Ardeal, negoţul mare il duceau Românii în legătur~ cu Grecu. 

!n.1500, mărfurile sibiene de desfăceau în proporţie de 99.20 % de negu
storii români, de 0,39% de Unguri· şi de 0,41 % de SaşL In sec. 15-18, 
!llai toate numele în comerţul de import-export erau româneşti. 
. -Marea bogăţie a ţării erau -yitele, ceara şi peştele cari se exportau 
laVeneţii. Giulio Mancinelli în „La vitar del padre" spunea că „moru
nul de Dunăre e mare cât omul şi că într'însul se găseşte câte un butoiu 

icre". 
Prin ţările noastre, erau medici ambulanţi- circulatores: Evrei; 

şi Italieni, cari umblau cu pietre tămăduitoare. Sinan Paşa îşi 
medicul evreu. 
Evreii - precum am văzut - joacă un rol cu totul neînsemnat 

comerţul nostru. Şi, totuşi, chiar dela această primă a lor· apariţie, 
~.„~„, ... _ ca trecători, stârnesc nemulţumiri, indignare şi chiar măsuri 
re1Jresi\re. din partea unui domn atât de înţelept ca Petre Schiopulcontra 
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·cămătarilor din Muntenia, precum şi împotriva matrapazlâcurilor 
evieeşti din Moldova. 

Este interesant de a reda, aci, parte din textul hrisoa'fJelor. 
Petre Schiopitl liotăra în IS68, în M1mtenia: „Evreii vin în ţară 

, de împruniută sătenilor cit dobânzi mari, ce nu pot plăti. Contra dator
'1iiâlor cer spri7'initl Cârmuirii. Sărami simt silt"ţi a împrumu,ta dela ei. 
Aşa s'a săvârşit mina populaţi,ztnii săra.ce dela ţară. Evreii se deosebesc 
esenţial de ceilalţi lornitori pentrit că z:eau, prin camătă sângele raialelor 
şi, '1tnde tnerg, fac mii de siipărări sitb cuvânt de bani". 

A celaş domn fustifică astfel către negustori·i dz:n Lemberg hotărârea luată, 
în I579, într' un. consz:Ziit de boieri de ţară şi .„toţi negustori moldoveni" : 
,,At1Migarea Evrei'lor din ţarwnoastră (din Moldova) nit e din bun plac, ci 
pentrn că desnădăjduesc pe negitstori:i noştri, cari-şi pierd vremea aşteptând 
la nbtar pe Cltmpărătorii de vite, pe când Evreii, tr.ecând pe alăt-urea şi 
aducind la noi postavitri leşeşti, după ce le desfac,îşi cumpără şi scot vite 
di·n lăuntrul ţării să ruineze pe· negiistorii noştri, mt putem îngăd1ti". 

Bibliografie : D. Cantemir Historia :Z,Ioldoviae.; N. Iorga - Istoria comerţului; 
Contribuţii la istoria Munteniei ; Studii şi documente ; Analele Acad. Române XVIII ; 
Acte şi documente din trecutul farmaciei ; Hurmuzache - Documente; D. Z. Furnică -
-0pere citate; Ionescu-Gion op. cit.; Hajdeu -Archiva istorică a României, t. I; Prof. 
I. Lupaş--, „Problema oreşelor din Transilvania" în Univ. din 23 Ian. 1935; A. Hâciu· -
-0p. citată; Foaia Soc. „Românismul" - Document din r 506 dat de fraţii Craioveşti. 
l\făn. Bistriţa ; V. A. U'rechiă - o. c. III ; Pa piu Ilaria1i -Tesaur, I ; etc. 

CAP. IV. 

PERIOADA PRIMELOR AŞEZĂRI DE EVREI 
LEŞEŞTI ŞIJl.UŞI CA ORÂNDARI ŞI ARENDAŞI 

(Sec. XVII până_ la Fanarioţi). 

Fizionomia politico':.economică a Principatelor începe să se schimbe, 
condiţiunile de viaţă cu Turcii înrăutăţindu-se prin instituirea capi
tulaţiunilor. Situaţia ţării este cu totul alta, atât înăuntru cât şi în 
afară. Negustorii streini - saşi, germani şi italieni - încep să-şi ră

rească vizitele. şi, în locul lor, apar negustori greci în număr tot 
mai mare, sprijiniţi pe de o parte d'.e domni ca fiind marii împru
mutători sau sprijinitori pe lângă Poartă. şi, deci, îi avantajau în 
comerţ şi în exploatarea bogăţiilor şi, pe de altă parte, erau spri
jiniţi de Poartă fiind 'însărcinaţi cu strângerea dărilor şi aducerea 
la Constantinopol a produselor ţării cumpărate arbitrar sau rechi
ziţionate pentru trebuinţele armatei, ale capitalei sau raialelor dela 
Dunăre şi Nistru i). · 

Această perioadă se caracterizează prin aşezări statornice, deşi 

sporatlice, de Evrei, venind din Polonia şi din Rusia, alungaţi de grc
zavele torture la cari îi supuneau Cazacii zaporojani cari sufereau ca 
ţărani dln partea jidov:Ior arendaşi; apar primii ovrei orândari
. cărciu~ari de sate, p~ecum şi arendaşii de angarii şi de bunuri boiereşti, 
.furnizori ai Statului şi apare prima proprietate jidovească; Evreii spanioli 
.ca şi Grecii, suferă de.pe urma nouilor aşezări turceşti Şi a dispariţiei co-

.· >merţului levantin, dar intră, de acum înainte, în sfera comerţului turcesc; 
apar Turcii negustori, odăiaşi şi cămătari, precum şi Evreii meşteri neîn

. 't,recuţi în acest din unnă meşteşug ce îl vor desvolta în paguba tuturor 
c;laselor sociale ; în plus, ca speculatori ai odoarelor furate dela bise-

.IfVezi D. Cantemir „Chronica l\Ioldaviae" 
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nci ş1 ai produselor ţărăneşti - adică matrapazi -; ca evrei, „sub
<liţi" - supuşi ai Domnului şi ca medid ai acestuia ; în Ardeal, apar 
Evreii ambulanţi, atât de păgubitori locuitorilor ţării ; apar primele 
hrisoave emise de domni în favoarea lor ; capitalele amânduror Prin
dpatelor încep a fi invadate de ei ; etc. Totodată, comerţul naţional, 

trece, de ·acum, şi în alte mâini, şi, totuşi, elementulJ:>ăiştinaş joacă încă 
un rol îndeajuns de important. 

Incă o caracteristică. Ţările noastre erau bogate peste măsură. 
Negoţul lor era deschis tuturor naţiunilor. Această libertate este cons
finţită şi de tratatul încheiat între Vasile Lupu şi Sultanul Mahomed, 
în r634. Dar, tot în acelaş tratat, este o clauză preferenţială: Turcia 
îşi rezerva întâietate pentru cumpărarea productelor din ţară; ceeace, 
în curând, va deveni un drept exclusiv de a le. cumpăra, prin abuz, după 
preţuri fixe „fiat" şi, în felul acesta, ţările româneşti intrau în cate
goria de „cheler" - adică grânar pentru trebuinţele capitalei otomane, _ 
ale armatelor şi raialelor de pe malul stâng al Dunării. A.ceastă situaţie 
nenorocită se va accentua, în paguba pro<fucătorilor noştri, prin dife
rite hatişerifuri şi firmane şi va dura până la tratatul dela Adria
nopol, Ceface va aduce )Ye capul ţărilor noastre acele bande de gea
lepi, capanlâi, saegii, sureccii, etc. de origină turcă, curdă, greacă şi 

alta - care de care mai cruzi şi mai barbari. 

a) Ocupaţiunile Evreilor. 

Neamul cel nou - scrie N. Iorga - a început ,a pătrunde, în§.ă 

negoţul nu este ocupaţia lui de căpetenie, ci aceşti „Evrei ce locuesc 
prin aceste părţi au inventat şi înoit, după spusa unui călător italian, 
cum fac pretutindenea, nesfârşite an~arii, ai căror arendaşi făcându-se, 
se servesc de ele pentru a suge sângele bieţilor supuşi, ajutaţi de auto
ritatea Domnului; sunt în cea mai mare parte din Polonia şi întrebu
inţează. cele mai hrăpăreţe meşteşuguri pentru a c pera, în folosul lor, 
pe oricine e silit a li trece prin mâini." 1). 

Imigrări au foc, în acest secol, şi din Rusia. Turburările din Polonia, 
provocate de nobilii poloni cari arendau la asem.enea „arendaşi" dreptul 
de a vinde horilcă - rachiu şi de a face camătă în dauna ţăranilor 
ruteni 2), aceste grave turburări aduc masse de Evrei în Moldova. Dar 
după patru ani abia, în r653, aceiaşi Cazaci cari porniseră în Polonia şi 
U c aina răscoala contra nobililor şi orândarilor-cărciumari de horilcă, 
·întâlnesc din nou vechile cunoştinţe la Iaşi, cu prilejul nunţii l~i 

l) Hurmuzaki XI, p. 434 -ap. N. Iorga Ist. Com. I, 276. 2) Ibid., ibid. 
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Timuş Hmilniţchi cu Ruxandra, fiica lui Vasile Lupu şi încep a-i 
fugări o zi întreagă 1). 

focă dela începutul secolului, Ştefan Tomşa deschide larg toate 
. drumurile vechi : Cernăuţi, Hotin şi Suceava, la negustorii poloni ruteni, 
armeni şi evrei de supuşenie polonă 2). Prin r673, se strecoară la Bis
triţa numai Evrei şi, din act~le vre.mii, se vede pârile şi gâlcevile lor 3). 

La bâlciul Sf. Ilie din C.-Lung, ·veneau Armeni, Nemţi, Păpistaşi, Evrei 
şi chiar Turci.4), Sârbi, Arbănaşi şi Greci 5). · 

Odată cu Grecii privilegiaţi de domni şi de Poartă, veneau şi 

Evrei spanioli, ca supuşi şi protejaţi ai Sultanului 6) şi, alături de Turcii 
Cămătari şi negustori de miere şi „odăiaşi", (cari arendau un loc şi îl 
făceau odaie .unde îngrăşau vitele cumpărate) 7), veneau şi împrumu-

. tători şi cămătari evrei al căror rol în manipularea creditului pare a fi 
fost destul de important. Un Evreu din. Iaşi avea ca .debitori pe 
Jezuiţi, în r679 8). 

Cronicarul Neeulce vorbeşte de o sinagogă ovreiască în r678 la 
Iaşi şi de cimitirul evreesc din margine, de „mormintele jidovilor" 9). 

Din nevoia de a 
1
avea carne „coşer", exista la Iaşi, încă de prin 

.r683, o întreagă breaslă de mesercii, (măcelari) având în frunte pe 
unUl Ursul Boghirlan 10). . 

Invăţatul Domn Dimitrie Cantemir pomeneşte şi el de Evrei, la urma 
celorlalţi, dar înaintea Ţiganilor şi că li se îngăduia să-şi facă sinagoge 
oriunde, dar de lemn, nu de piatră, după vechea datină şi că ei -
aceşti Evrei - nu se îndeletniceau cu meşteşugurile, ci numai cu ne
goţul şi cu cărciumăritUl, etc. 11). Se pomeneşte de un negustor evreu, 
care, pela r700, cumpără miere dela boierii Moldovei 12f In sec. XVIII, 
împrumută cu bani pe săteni şi, după sistemul din sec. XVI la Mun
teni, îi prăpădesc cu dobânzile 13). Pe drum, piereau adesea de Cazaci 
şi de hoţi, ca în pădurile Drăcşanilor şi ale Herţei 14). . 

In Muntenia, înainte de Matei Basarab, nu-i găsim nici ca orân
dari, nici ca vânzători de vin, şi nici ca împrumutători de bani, finan
ţele ţărilor fiind bine întreţinute. Erau prea puţini, se vede, încât un 
călător pomeneşte, în Bucureşti, de Turci şi de Armeni, dar nu şi de 
Evreit;). De abea sub Brâncoveanu îşi fac apariţia, dar ei sunt priviţi 

r) Ibid.: după Acte şi fragmente, I, p. 2II şi Hurmuz. (=li.) Supl. II. 3 şi urm. 
2) Doamna lui Ieremia Vv. în An. Acad. Rom„ p. 1048 şi urm. Apendice, p. 1073. 
3) Hunu. XV, p. l35r, no. 2476. 4) N. Iorga, St. şi Doc., p. 341. 5) Ibid., ibid., V, 
353. 6) Uricariul, XVII, p. 29-30, 144. 7) St. şi Doc., V, p. 341-348. 8) N. Iorga, 
Note privitoare la istoria Evreilor în ţările noastre. 9) Letopiseţul Ţării Moldovei. 
10) Idem, Negoţul în trecutul românesc, vol. III, p. 177. rr) D. Cantemir, Descriptio 
Moldaviae, cap. XVI, p. 120. 12) N. Iorga, Istoria Evreilor. r3) Ibid., ibid. 14) Ibid., 
ibid. 15) Ibid. şi Pavel Strasburg, trimis al lui Gusţav al Suediei la Ţarigrad şi care 
.a vfaitat Târgul din Năuntru al Bucureştilor, în Martie, 1632. 
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ca străini, ca şi Turcii şi Armenii, ca şi Grecii şi Arbănaşii, etc. Şi ve
neau din Turcia, ca şi Armenii, şi plăteau aceleaşi dări ca şi ceilalţi 
străini 1). Domnul Brâncoveanu pomeneşte, într' o scrisoare, din r700,. 
ca neguţători, alături de Braşoveni, Armeni, Chiprovicieni şi pe „Ji
dovi" cari toţi „făr'de dajde nu pot fi" 2} - adică tot aşa de streini 
ca şi ceilalţi. · 

Cămătarii evrei erau în relaţiuni cu ·domnii, boierii şi negustorii 
noştri. Nu:mărăm printre aceştia - socotiţi ca mari bancheri <'ari le 
înlesneau afacerile - pe David Jidovul, J uda Musabac Jidovul Şi Men
tesi Avram Jidovul, cu sediul la Constantinopol şi Adrianopol (Odriiu),. 
la cari se adaugă signorul Boney francezul din Adrianopol, Chiriţă. 

Adronache, Chiriţă Panaiot, Gheorghe Medini şi Dobre Veneticul. Mai 
erau şi alţii proaspăt veniţi din Turcia. Ei împrumutau pe însuşi Brân
coveanu, când avea nevoie de bani, dându-le în schimb îngăduinţa de 
a se aşeza în ţară. De pe atunci, domnii, boierii şi negustorii români 
începuseră să plătească jidovilor dobânzi cari atingeau 24 %, 26% şi 

48% 3). Ba, pela r700, o Evreică se ocupa cu camăta şi se aşeza la 
Bucureşti 4). 

In această perioadă, îi găsim şi? ca furnizori ai ţării. Brâncoveanu 
avea, în 1699, pe Jidovul Silitrarul care îi furniza iarba de puşcă pentru 
nevoile armatei 5). Jidovii se ocupau, încă din această perioadă, şi cu 
negoţul de odoare bisericeşti furate de egumenii greci şi pe cari le 
transformau în aur şi argint. 6). 

Cel mai de seamă târg al Bucureştifor era „ Târgul din Năuntru" 
care se crede a fi fost cel n;iai vechiu târg din capitala Munteniei, târg 
care se ţinea pe. un maidan m~re la spatele Lipscanilor şi str. Bărăţiei, 
adică fosta Piaţa Romei - Sf. Gheorghe, cum o numeşte Ionescu-Gion .. 
De aici, îşi luau drumul toate celelalte străzi comerciale cunoscute de 
azi. Proprietarii de căpetenie ai acestor mahalale erau mânăstirile şi 

bisericile,,. ai căror egumeni\ ştiau bine unde să aibă locuri şi prăvălii 

cari să aducă bani mulţi şi, deci, prin danii, schimbări, vânzări şi cum
părări, se îndesau toţi în Târgul din Năuntru ;) . Pela finele sec. XVI şi 
începutul sec. XVII, Pavel Strasburg, trilnis al lui Gustav Adolf al 
Suediei la Ţarigrad, care vizitează, în Martie 1632, acest târg - su
fletul oraşului, unde se strângea întreaga viaţă negustprească .a „mi
nunatului şi de. Dumnezeu păzit oraş al Domniei mele Bucureşti", 
mărturiseşte că „piaţa oraşului era plină de mărfuri de preţ pe care 
negustorii italieni, greci, armeni şi turci le scoseseră spre vânzare" ") .. 

1) N. Iorga, Ist. Evreilor. 2) St:" ş! Doc„ X, p. 400, no. 4. 3) Ionescu-Gion" 
o. c„ 452 - apud Semile Brâncoveneşti, passim. 4) Iorga, Istoria.Evreilor. 5) „Tragedia. 
Sfintei noastre biserici", de D. Dumbravă în „Porunca Vremii"din 9.9.1937. 6) Ibid„ 
ibid. 7) O pagină din trecutul Bucureştilor. -Tg. din Năuntru de D. Caselli, în Univ. 
din 21.l0.1937. 8) Ibid„ ibid. 
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Erau şi Evrei, dar călătorul nu-i observă, fiindcă aceştia se ocupă cu 
furnituri şi cu camătă, dar nu· şi cu negoţul deschis. Prin neguţători 
italieni, se cade a .se înţelege Ragusanii, supuşi ai Veneţiei, cari făceau 
_întins negoţ cu Bucureştii, ducând mărfurile de aici la schelele de pe 
Dunăre, de unde le porneau la ei sau aiurea 1). . 

In perioada de lungă domnie a marilor domni, prin care se înţelege 
epoca domnilor Matei Basarab şi Vasile Lupu, lipsesc până şî Evreii 
împrumutători ai domniei, cum am mai spus-o, precum şi Evreii lnij-

. locitori între provinciile turceşti şi Galiţia polonă, precum au dispărut 
şi Turcii şi Grecii, lăsând această ramură de câştig în mâna părţilor 
direct interesate - Polonii şi Românii~). Ba, nici un Evreu nu se gă
~eşte. nici în comerţul de vite - contrabanda cu acestea era o predi
lecţie a lor- şi nici în 'acela de produse ce-1 făceau dincolo de Nistru, 
în Ucraina Căzăcească, încredinţată de Turci, în r68I, adnilnjstraţiei 
lui Duca Vodă, care făcea negop cu Greci, Români şi Ruşi a). 

Şi alţi scriitori şi călăton - ca Paul de Alep, ca Strijkovski, 
Bielski Şi italianul Bandini, etc. nu s~mnalează existenţa Evreilor în, 
Ţările Româneşti, în acest secol 4). 

In Ardeal, se bucură de favorurile principilor. In r623, li se dă 
voie să colinde neturburaţi oraşele, dar nu şi să se aşeze în ele, dân
du-se prin aceasta Gabriel Bethlen ca ocrotitor negoţului ambulant. Dar 
Evreii nu se lăsau d~ vechile lor deprinderi, ci ieşeau, <'âte 2-.3 lnile 
departe de oraşe, înaintea negustorilor turci şi sârbi dela cari cumpărau 
mărfurile lor eftin, ca să le vânză apoi scump. Ceeace deterlnină, în 
I648, · pe principele Fr. Rakoczi să le interzică acest negoţ de mijloci
tori păgubitori pentru locuitorii ţării<). Prinţul Mihail Apaffi merse 
.mai departe ca Gabriel Bethlen, vânzându-le un aşa zis „protectoral" 
pe 7 ani, pe care li-1 vându în 20.2.r673, în 4 Iulie r68o şi încăodată, 
potenţial cu· care aveau să se prezinte, în r837-38, la dieta din Sibiu, 
.ca să protesteze împotriva unor sporiri de biruri 6). 

b) Poziţii câştigate de Evrei. 

Cu privire la poziţiile câştigate de Evrei în această · penoadă, se 
•~·-~>f!n:tnaleaLZă, pentru prima dată, aceste fapte de mare însemnătate pentru 

vieţii juridico-econolnice româneşti. 
Anume : apare cel dintâiu orândar evreu - cărciumar de horilcă 

moşia lui Iordache Cantacuzillo Vistierul dela Propicani, pe Jijia~ 
f 

pagină din trecutul Bucureştilor. - Tg. din Năuntru de D. Caselli 'în ·univ. 
2) N. Iorga, „Istoria Evreilor". 3) Ibid„ ibid. 4) Vezi şi art. „:Pe·urmel~ 
noastre", III, de J. G. Dimitriu, în Por. Vremii, 11.9.1937. 5) :Bogd,an~ 

„Kom1:1nu şi Ovreii", p. 105. 6) Ibid.,' 105-106. · · · · • · 

~~-~~~~- 3 
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pe nume Moscu Jidovul, aşezat pe vreniea lui Gheorghe Ştefan al Mol
dovei (1654--:58), pentru a face aceiaşi meserie care, pentru moment, 
nu înseamnă nimic comercial decât prin faptul că orândarul avea şi 
dreptul de a „·vâna'' heleşteul, vânzând peştele la Iaşi i). Primul cărciumar 
evreu la Iaşi apare la 1663, dată la care cârciumele erau deţinute 
de Armeni 2) . 

. Alt fapt are loc la 1670, când un Evreu pe nume Lazăr făcus~ 
„casă şi pivniţă" în Stoeşti, unde se alcătuise târgul Focşanilor 3) 

şi deşi i se intentase procesul contra cumpărăturii, el rămâne, totuşi, 
recunoscut „moşian şi. stăpânitor locului aceluea" 4). Tot astfel, un 
Evreu Cerbul vinde lui Ion Paladi Berleştii Cernăuţilor, care îl vinde, 
şi el, la rândui lui, în 1710, altuia 5). 

Incă un fapt nou. Evreii, în I7II; se socot şi .ei „subdiţi" - su
puşi ai Domnului, cari plăteau însă o.dajdie anuală mai grea decât cea 
ob:lşuuită- gravius or<iinario -, pe când Armenii, şi ei „subdiţi'', 
răspundeau . aceiaşi sumă ca şi Moldovenii c). 

c) A~ţi agenţi ai comerţului şi industriei. 

Se poate afirma că, în această. perioadă, Grecii stau în fruntea ne
goţului-:-fie ca însărcinaţi de.Poartă cu strângerea şi aducerea la C n
st. antinopol a produselor ţării cumpărate cu preţuri arbitrare sau rechi-.. 
ziţionate pentru nevoile armatei, capitalei sau cetăţilor de peste Dunăre 
şi N'istru -raiale, ori ca sprijiniţi de Domni; servindu-le ca creditori sau 
ca ţa~tori influenţi pe lângă Poartă. Alţi Greci ve~eau din Constantinopol 
s.ş.u Adrianopol, din Turcia ca şi din Epir -de data aceasta, ca oameni 
de afaceri, capitalişti, împn:mutătcri. cămăt~ri, aşezându-se la oraşe. 
Şi Turcii cresc în număr şi îndrăzneală, în aşa măsură că D.omnii vor fi 
neyoiţi m,ai târziu să ia măsuri şevere de alungare a lor. Işiau şi ei casel.e 
la Constantino; ol şi Adrianopol şir-mai mult ca Grecii, -vodi în legă
turi strânse cu Visteria şi Cămara cari apelau la ei foarte des. Ei încep a 
~ăpăta importanţă-ca cămătari şi negustori .de miere, prin a doua ju
mătate a secolului, sau ca „odăiaşi". 

. N'egoţul mărunt în J\foldova î1 făceau târgoveţi rom:âni în oraşe şi. 
târg1..1Ii, în unire cu ceya Armeni şL'1reci, iar în oraşele Munteniei, ca 
Târgovişte, Câmpulung, Piteşti, Craiova, cu ceva Bulgari şi Chiproviceni. 

1 
Ţaşiţ, c.11.mai:i bogăţii şi' împodobit cu cele mai frumoase·biserici, 

număra Unguri, Ragus!lni, I.talieni şi Lev.antini, iar .. după mutarea: capi-

I) St. şi Doc., II, p. 32. no. r50-153 şiTistoria Evreilo~". 2) Vezi şi art. „Pe 
urmele Judei .în ţările noastre':, Ij:I, de J. G. Dimitriu, în Porunca Vremii, 1r.9.r937. 
3) V .. A. Urechiă, Ist.· ~6nf:: V:, p. q34 şi urm. no. 87. 4) N. Iorga, Ist. Com. II, 
p. ~39; 5) Doc. Calima9lii, 'II, p: · I.73·110. J:. 6) Descriptio Moldaviae de D. Cantemir, cap. 
){.VI; ·p. IZ" . I '". • .• 
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falei aci, veniseră în mare număr meşterii trebuitori pentru curte şi 

boieri, precum şi doctori şi spiţeri, între 1670-85. Negustorii români 
erau fruntaşi şi se bucurau de privilegii, chiar în Rusia-ca acela dat 
de Ţarul Alexe prin diploma din 29 Iunie, 1650. 

Galaţii - cu 5000 case faţă de Iaşi cu 800 de lemn - înfloreşte 

sub .Movileşti şi numără 150.00 oameni - cu ceva Armeni şi Greci, 
Raguzani şi foarte puţini Unguri şi Levantini. Făcea mare negoţ de peşte 
cu p olonia şi avea braţele deschise pentru corăbiile M. Negre, ale Egip
tului· şi Barcelonei, pentru grâne, lemne, salitră, miere, ceară, unt. 
Boieri de toate categoriile făceau co;merţ important, printre aceştia 

bo:lerul Brâncoveanu, în relaţii strânse cu Istambulul şi maharajah 
al bogăţiei româneşti. Mănăstirile şi bisericile :..__cu mahalale de pră-
v'ă:lii şi case _,... îşi făceau negoţul lor. 

Bucureştii, cu bogăţii legendare şi negoţ bogat, număra un şir lung 
> de negustori români cu mare vază, la cari se adăoga ceva aşa zişi Greci 
:";:--'-în realitate Aromâni, ca membri din familia Pepano. Aici, boierii 
~·Inii.Ii îşf aveau, ca şi la Iaşi şi' ca şi bisericile - prăvăliile ce găzduiau 

pe negustori .. Negoţul de ceară cu Veneţia devenea din ce în ce mai 
imp6rtant. Activau mulţi Aromâni, iar comisionari erau Ragusan1i, 

efau\Şl mercenari. ·Prin vămile dela Olteniţa, Giurgiu, Cetatea 
Floci, Dii, Bistreţ, Ciocăneşti, Cerneţi{ Lichereşti, .se făcea comerţ 

important. Paul Strassburgh, ambasadorul Suediei, vizitându-l, spunea 
,~ă prăvăliile îi erau pline de mărfuri preţioase şi că erau negustori turci, 
<p.olo;t;tl, braş9veni şi sârbi. . 
· Negustorii braşoveni - privilegiaţi de hrisoavele lui Radu 

al lui Şerban Basarab Canta.cuzfoo . şi. al lui Brânco7 
eanu - de-abia în acest secol se aşează la noi. şi „se hrăneau 

..f11 negoţ braşovenesc". 
·· · · .... ·Comerţul din cele două mari cetăţi - Braşov şi Sibiu- î1 exe1-
·eită.dela 1636, comRaniile greceşti, iar în altele, cele greceşti şi armeneşti. 
.;Italia.nul Spontoni ;;punea că nici· o cetate nu putea să stea împotriva 
din punct de vedere negustoresc ca Braşovul, prin minunata sa îmbel-
7:tigare a tuturor lucrărilor trebuincioase vieţii, prin marele trafic negu
. oresc, pentru care dau mână de ajutor nu numai Moldovenii, Valahii 

Săcuii; dar şi Bulgarii, Armenii şi Grecii-prin aceşti ,_Greci'' va. 
hui să înţelegem mai ales o bună parte din Aromâni - tot atât de 
vilegiaţi de ambii împăraţi - german şi turcesc: 

In Bucovina, toate m:arile centre: C-lung, Storojineţ, Cernăuţi, 
. ă.uţi; .Suceava, Siret, etc„ etc„ sunt româneşti. Tot cartierul evreesc 
~ăs1;ăzi unde se găseau toate'bisericile ortodo,xe era „Şeliştea moldo
.7ască", iar ·proprietatea urbană, încă târziu, prin r787, era în ma
.. te zdrobitoare românească. 
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Matei Basarab întemeiază o fabrică de sticlă la Târgovişte şi o 
moară de hârtie - după modelul celor din Ardeal. 

Pârgarii - biirgerii, ei înşişi negustori, conduc satele-târguri şi 
regufâmei:{tau şi legăturile cu domnii. Precum meşteşugarii .se organi
zaseră prin sec. XVI în bresle· şi frăţii, asemănătoare corporaţiilor din 
Apus 1tot astfel, în acest al XVII secol, negustorii fac acelaş lucru şi 
fiecare uliţă îşi are breasla sa. Ei erau clasificaţi în negustori domneşti, 
creştini găzduiţi în hanuri curate, iar Turcii în carvasara, pe câtă vreme 
negi.istorii băştinaşi sau aşezaţi îşi aveau dggheni la.stradă şi ascunse, 
fără mărfuri expuse, numai stăpânul fiind expus. 

Incă doi factori contribuiau la întărirea unei clase de negustori : 
parte din Români, în calitate de cărăuşi alăturaţi negustorilor greci 
şi armeni li învăţau meseria, iar mai târziu, în timpuri mai noui, avea loc· 
o împrospătare a oraşelor cu forţe noui pornite dela sate spre centrele 
urbane. 

In rezumat : ·în niciunul din oraşele şi târgurile Moldovei şi ·ale 
Munteniei -în afară de cele. două capitale - nu se menţionează 
nimica deosebit despre nouii oaspeţi, Evreii, cari se ocupă cu cărciu
măritul, ca111ăta,. contrabanda de vite şi nici un cuvânt ·despre vre-o 
industrie. In Ardeal, în afară de câteva mari oraşe, nici o veste despre 
Evrei. In Bucovina, toate centrele mari erau încă româneşti. Neamul 
evreesc încă nu apăruse decât în forme timide. 

Bibliografie: N. Iorga - Ist. Comerţului ;.Studii şi Documente; Hurmuzache -
Documente; A. H'.âcitl, Ionescu-Gion, D. Z. Furnică - op. citate ; M. Eminescu - Scrieri 
politice şi sociale ;·Uricariul, XVII, XXV; D. Casselli, art. în Univ. 21 Oct. 1937; O 
pagină din trecutul Bucureştilor; Arhive -MănăStirea Cotroceni; N. Iorga - Câteva 
ştiri despre comerţul nostru în veacurile XVII şi XVIII; Univ. din 6 Ian. i935· 

CAP. V. 

EPOCA FANARIOTĂ PÂNĂ LA STABILIREA 
CONSULATELOR (1782) 

a) Caracteristici şi factorii cari favorizau invazia. 

/ 

Această perioadă se caracterizează prin evenimente de natură 
să imprime pentru multă vreme soarta ţărilor româneşti, fiindcă ele se 
plămădesc într' un tempo· rapid şi în împrejurări când scaunele voevo
dale se vând la mezat, cui da ·mai mult. Anume : 

.. r. Apar Evreii polonezi' şi galiţieni- şi ceva de treabă, dar ma
'joritatea vagabonzi şi cerşetori, cari începuseră, de mult, lupta împo-
_;triva Evreilor spanioli „Frânci" : 2. Boieri, mitropolii şi mânăstiri 

totul nouilor oaspeţi : prăvălii, vaduri, poduri, heleşteie, căşării, 
<>rânzi, moşii în arendă, etc. şi, astfel, pătrund în târguşoare şi prin 
sate; 3. Cămătăria, de nim~nea zăgăzuită, merge fatal' spre distru
gerea satelor şi ruina boierilor şi domnilor ; 4. Evreii încep _să fabrice 
::horilca - rachiul din spirt din ţară şi, ca atare, cărciumele se înmul-
ţesc fără stavilă, ceeace face pe anumiţi domni să ia măsuri aspre contra 
_âcestor cavaleri ai industriei alcoolizării şi abrutizării satel9r şi târgu
~'til_Qr;. 5. Incep să ap?-ră meşteşugari evrei şi de toate neamurile şi nouii 
' eniţi reuşesc să pătru1idă în bresle şi sunt pe calea spargerii lor ; 6. Agi

. ţii în Bucovina împotriva invaziei lor tot mai crescânde, aceiaşi si
aţie fiind oarecum şi în Ardeal ; 8. praşe curat româneşti încep să-9i 
ardă Câteceva din fisionomia etnică şi !radiţională, iar parte din ele
entul autochton nu se poate afirma ca român în viaţa economică na

: onală şi, însfârşit, 9. Metodele de lucru în afacerile Ev.reilor sunt 
totul inedite ca moralitate. 

i_ Se impune, pentru o mai deplină înţelegere a situaţiei, să fixăm 

"Morii cari favorizau invazia acestor noui· oaspeţi; pe nume Evreii. 
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Un factor de frunte este prima împărţire a Poloniei în. 1772, precum 
şi suprap~pulaţia evreiască din .această ţară, constituind un mediu 
fecund şi nesecat de emigranţi şi aceştiâ din cei mai săraci. Deasemenea~ 
în Rusia, peste Nistru, aveau loc turburări şi se plămădeau evenimente 
zguduitoare cari priveau deaproape soarta Principatelor pentru seco
lele ce aveau să vină. Aceste evenimente îşi aveau primele răsunete 
Jn Ţările noastre, pe tiupu~ cărora se desfăşurau marile şi intermina
bilele răsboaie între Ruşi şi Austriaci pe de o parte şi Turci, pe de. altă 
parte 1), aşa că, odată cu armatele cari luptau la noi, cari treceau 
peste Dunăre sau ocupau efectiv ţărişoarele noastre, veneau mulţimi 
evreeşti făcând negoţ cu ele şi cari, după terminarea lor, se întorceau 
cu amiptiri ispititoare de .tot ce văzuseră sau căutau să se aşeze, pe mai.· 
departe, în noua· patrie pe care o găseau mai bogată, mai frumoasă~ 
mai ospitalieră şi, mai cu deosebire, mai uşor de cucerit. 

Plintre aceşti factori, 111ai trebuesc enumăraţi : frontierele destu! 
de întinse şi, în lipsă totală de organe cari să apere trecerea lor clan
destină, prielnice strecurărilor nedorite, ceeace va fi o mare problemă 
şi pentru viitor; nepăsarea cu care priveau această invazie lentă şi pă-: 
gubitoare anumiţi domni fanarioţi, învinuire grea ce nu o putem aduce 
tuturora, d11pă cum se obişnueşte în manualele didactice, fiindcă, după 
cum vom vedea la locul cuvenit, cei mai mulţi s'au dovedit buni şi 
sinceri apărători ai păm~ntenilor şi, dacă strădaniile lor în această 
direcţie s'au dovedit neputincioase şi n'au dat rezultatele dorite, vina. 
trebueşte atribuită mai .de grabă vremurilor cari erau mai aspre ca. 
stăpânirea lor robită influenţelor străine, slăbiciunii lor sau samavolnicie) 
sultanilor şi provizoratului celor dintâi la scaunul domniei. Mai adău
găm : aviditatea de câştig a boierilor, mitropoliţilor şi înaltului cler, 
stăpâni pe ·sate şi pe mari întinderi de moşii, cari arendau totul în 
schimbul arenzii neaşteptat de mari; nevoia de bani a clasei de sus~ 
boieri şL domni, în viaţa cărora intrau şi necesităţi noui odată cu 
introducerea în civilizaţia apuseană, precum şi nevoia de bani a. 
ţăraniior, etc. 

b) Cu ce se ocupau Evr~ii. 

Dacă elemente· evreeşti nu abundă peste tot cuprinsul ţărilor 

româneşti şi, deci, nu se prezintă îngrijorător ca număr, este .demn de 
relevat,, totuşi, faptul că, în această perioadă, Evreii au toate privi-

I) Răsboiul ruso-turc din· IJII, când armata turcă e sdrobită ia Stănileşti pe
Prut; cel austrocturc din· 1718, când, prin pacea dela Passarovitz, am pierdut Oltenia 
pentru 21 ani şi, în fine, răsboiul ruso-turc din 1768-1774, care se încheie.cu paceai 
dela Kuciuk-Kainargi în 1774 şi căruia îi urmează instalarea consulatelor şi pier
derea Bucovinei. 
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. lejuirile şi tot timpul să facă recunoaşteri cât mai dese şi să întrevadă. 
. perspective din cele mai surâzătoare. 

Suprapopulaţia evreiască din Polonia, am mai' spus-o, constituia 
un mediu fecund de emigranţi şi aceştia sunt din cei inaisăraci 1). Ele
mente din această provenienţă poloneză şi galiţiană - şi nu Evrei tur
t:eşti „frânci" de .limbă spaniolă - apar, aşa dar, pentru prima dată 
în Moldova, prin jumătatea sec. XVIII, a căror invazie este datorită 
şi deselor tur burări de peste Nistru şi ea se făcea tot mai simţită 2). 

Se întâlnesc Evrei polonezi cumpărând grâu dela boieri 3) sau Evrei 
vagabonzi din Polonia cari se strecoară la satul Budile-Soroca şi nu 
plătesc nimica boierului (1741-2) sau Evrei din aceiaşi sorginte cari 
umblă după negoţ şi la Botoşani, sub Grigore Ghica Voevod 4). Mai 
este vorba şi de alţi Evrei polonezi cari nu vor să plătească taxel(: da
fa>rate 5). Incă d<; prin 1740, ei ~eguţătoresc vite, ca la Suceava şi Siret, 
!legoţ ce îl făceau Armenii şi Turcii sau vând, ca la Bârlad-, tot ce 
1e trebue ţăranilor : tp.tun, bumbac de tors, fier, orez, frânghii, rahat, 
aramă, oale, sare 6) sau se asociază -Evreii din Snyatin - cu Românii 
~au boierii pentru miere 7). Ii găsim la Botoşani, Dorohoi şi Herţa după 
negoţ şi ucişi de Cazaci şi de tâlhari 8). , 

· O criminală lipsă de dragoste de ţară şi de neam vedem mai cu 
seamă la boierii stăpâni pe sate şi pe întinderi de moşii şi cari, dornici 
de câştiguri mari şi neaşteptate, arendau toate acestea Evreilor, şi numai 

· ·. acestora, cari ştiau să plătească bine şi ştiau anume de ce. Arendând 
satele şi moşiile boierilor, ei aveau în mâini toată viaţa economică a 
cuprinsului, precum şi toate puterile de producere a ţăranilor, prin 
băutură şi camătă, prin eJ>."j)loatarea brutăriei şi a măcelăriei, etc. 

Să ilustrăm aceasta cu câteva exemple. Prin 1726, ei se aflau 
târguşoare, ca la Oniţcani, unde·sunt acuzaţi de omucidere rituală, 

şµb Mihail Racoviţă 9). Alţi Evrei, din acelaş nesecat izvor al Poloniei, 
iau. în arendă Răreanca din sat de mănăstirea Slatfo.a, Berheştii sau 
pes~tul la Calafendeşti de.pe moşia Marelui Logofăt (1741-2 10). Ei 

..iâu deasemenea în arendă heleştee 11), căsării Ii), cumpără iarmaroace 13), 
P,oduri şi vaduri ale boierilor U). Sau îşi aşează în munte căşării pentru 
:caşcaval, ca, în 1765, acel Isac Sora, dând, în schimb, pentru brânză 
A~ oi şi vaci, nu numai bş,ni, dar şi zahăr şi colane de fir, .precum se 
face şi la Munteni, unde Evrei din Silistra, de multeori cu bani româneşti 

· ai vre-unui tovarăş boierinaş care-i „colăcise'', lucrau caşcaval în munj:iî 

·1) G. Zane, Economia de schimb în Principatele Române,. Buc., 1930, p. 330 
Iorga, Istoria Evreilor. 3) IQ.em, Note istorice privitoare la E,lrei în tările noastre· 

ibid. 5) Ibid., ibid. 6) Idem, Istoria Evreilor. il Idem, Ist.' Corn., II, 39· 
'"1.·•'-'·~=. Note istorice. 9) Letopiseţe,,III, p'. 142 şi urm. 10) N.'·roraa, Note istorice· 

Urechiă, VI, p. 252-3, no. 380. 12) Ibid., p. 545. 13) Ibid., p. 247-8, no• 
213, no. 35; 302, no. 605. 
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Enzăul,ui, până la I8oo 1). Ba, adeseori, se aşează prin sate, cu sau fără: . 
voia boierului, răspunzându-i sau ba venitul, plătind birul cu ţăranul, 
iar unul face un puţ lângă cârciuma lui'). Până la opreljştea din I782, 
Evreii nu jucau nici un rol ca negustori la Botoşani, ci ca arendaşi ai 
dreptului ce îl aveau boierii de a vinde rachiul sau vinul lor s). Ei cum
părau vaduri cu câştig, dela boieri şi răzeşi,· de peste tot, ca la Soroca, 
Orheiu, Moghilău, Chişinău, Lăpuşna, Vijniţa 4). Ba, în acelaş timp, 
Evrei din raiaua Hotinului cer să se dea poruncă târgoveţilor din Bacău 
să-i lase să-şi facă case pe loc domnesc unde li va plăcea şi în cislă 
cu târgoveţii să nu fie amestecaţi 0). 

Căpitanul din Soroca se plângea Domnului, în I74I-42, că boierii 
dela margine vând toate vadurile jidovilor, ca şi aceia cari posedă 
câte un petec de moşie ·la vadul. Nistrului, caută să pună orândari 
pela vaduri şi au făcut luntre de umbl~ în vad, pentru Sradina şi fac 
ce li-i voia Jidovii pela vaduri de se petrec oameni fel de fel peste 
Nistru. Şi căpitanul roagă pe Măria Sa să scrie carte la cei cu mo
şiile, s~1m fie marginea în voia Jidovilor, că, de nu se va ridica aceasta, 
el ·nu poate da seama de margine 6). 

Tot pe atât de vinovate erau şi mănăstirile şi clerul înalt. In ca
litate de orândari ai acestui cler - este vorba de averile :Mitropoliei
.Evreii fac rachiuri, adică horilcă, după sistemul polonez, supuşi fiind 
la plată numai. cătră cămănar 7

). Evrei din Movilăţ1. şi din Botoşani 
se ocupau cu horilcă 8

). In I764 şi I766, câţiya Evrei se aşezară la 
Neamţ, unul lângă altul, pe părµâritul mânăstirii: erau să aibă locul 
de casă cu drept de moştenire - „ia,ră eu să nu vândzu casa nimănui, 
numai eu să trăescu într'ânsa şi după mine copiii mei, plătind pe 
an două ocă de ceară sau zece orţi egumenului" 9). Şi mai âpare câte 
un Evreu la Suceava ca orândar pe locul Mitropoliei şi alţii ca mici 
negustori, la Ocna, la Hârlău, la Siretiu, la Galaţi, la Bârlad·10). Prin 
I740, se găseşte la. Iaşi un Evreu Mendel sau Măndilă, de care se plâng 
preoţii bisericii Sf. Nicolae că este un „gâlcevitor între mahalagii 11)". 
Documente din I76o vorbesc că însăşi Mitropolia Iaşului sub Gavril . 
Calimah era înconjurată· de casele jidoveşti cu bezmen 12). 

Vin, la rând, orândarii, adică cărciumarii de sate, cari caută să 
ocupe poziţii cu orice preţ. Din Raşcov, târg în mare 'parte locuit de 
Români, pe malul polon al Nistrului, Evreii se strecoară mai ales în 
centrele mari basarabene vecine, pentru a-şi exercita profesiunea obiş-

1) N. Iorga, Istoria Evreilor. 2) Ibid., ibid. 3) V. A. Urechiă, II, p. 348-9. 
4) N. Iorga, Istoria Evreilor. 5) Idem, Note istorice; 6) Ibid., ibid .. 7) V. 'A. Urechiă, 
VI, p. 244, no. 292. 8) Ibid„ p. 543. 9) N. Iorga, Istoria Evreilor. 10) Ibid., ibid. 
II) St .. şi Doc., V, p. 109, no. -142. Cf. şi p. lIO, no. 149. 12) Erb:ceanu, Mitropolia 
Moldovei, XLIX, .p-42. 
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nuită, .vânzători de horilcă, în ţinutul Soroca, oraşul locuit mai ales 
<le Moldoveni, între c;:ari puţini Greci, Evrei şi Turci 3). Jidovii trec 
<leasemenea, horilcă - rachiu din Polonia, la Căuşani, în Buceag 4). 

La Târgu Frumos, se pomeneşte, în I755, de două cărciume şi 
«orândă jidovească, ce sunt acolo în târg 5). Evrei neguţau horilcă, slobod, 
pela Focşani, în asociaţie : Marcu din 13,ârlad, Herşu din Iaşi şi Herşu 
<lin Focşani 6), deşi erau mari piedici în schimbul dela Moldoveni la 
:M:unteni 7). Prin I756, erau, alăturea cu hotarul Tg.-Sorocii, „velniţe 
jidoveşti", fabricând în ţară horilca al cărei import era oprit 8). In 
I736--37, un Evreu „Cerbu Jidovul, feciorul Ceauşului" făcea vutcă 
pentru Domn 9). 

Spre finele sec .. XVIII1 prin corupţie şi chirie mare, reuşiră să 
devină orândari de cârciume şi, neputând la oraşe, se stabiliră la sate 10). 

In I733, erau deja la Focşani jidani orândari 11). In I74I, doi Evrei 
la. Suceava erau orândari ai Mitropoliei şi se îngăduie şi altor Evrei 
„streini" sau „de loc 12)". In I76o, au orândă în Tg. Siretului 13). Evrei 
dela Căuşani, supuşi ai Hanului, aduc şi Tătarilor horilcă 14). In I763, 
Solomon Jidovul are velniţă la Iaşi 15). In I773, era în Bucureşti o casă 
a Slăvuţei Evreica în care se bea vutcă 16). 

Această plagă era răspândită mai mult ca oriunde, în Bucovina, pier
dută în I775· Evreii luau, aici, în arendă, morile şi rachieriile-pover
:nele, ceeace a determinat să se interzică proprietarilor şi comunelor 
de a-i mai primi 17). In I788, toate cele 800 familii câte le găseşte gene

~ ţalul Enzenberg, guvernatorul Bucovinei, se ocupau cu tot negoţul
.chiar şi în Suceava, în Sirete şi în Cernăuţi ; ei vând vin, bere şi rachiu 
în ţară şi iau în arendă sate întregi. Ba au ajuns să numească ei - adică 

>.arendaşul şi nu boierul - pe voinic,: în satele arendate de ei, numire 
pe care a suprimat-o acelaş general Enzenberg 18). etc. Oricum, condi

, ţiunUe în această provincie erau foarte prielnice· Evreilor. 
A treia plagă era cămătăria. Mai bine zis, cămătăria era una din 

~ele trei plăgi, alături de arendă şi cărciumărit. Incă din I74I, ţăranii 
.se plâng că Evreii le cer dobândă pe lună la banii împrumutaţi 19). In 
• I78I, . expulzaţii din Bucovina reclamă 6000 fl. datorii pentru băutură 
/"i aceasta numai Evreii săraci, dar cei bogaţi pe grâne? 2c). Până în 
I78Z, camăta ajunsese nemăsurată, iar cu rachiul au! reuşit să strice 
,iănătatea şi moravurile naţiei" n). 

I) N. Iorga, Istoria Evreilor. 2) Idem, Note istorice. 3) Idem, Ist. Evreilor. 
St. şi Doc., VI, 246, no. 317. 5) Ibid. p. 376, no. 1244. 6) N". Iorga, Istoria ind.ustriei 
.Români. 7) St. şi Doc„ VI, p. 275,no. 505. 8) D. Z. Furnică, o. c., p. IIO-III. 

N. Iorga, Ist. Corn. II, 38. ro) N. Iorga, Istoria Evreilor. u) Idem, Note :Cstorice. 
) Ibid„ ibid. I4) Ibid„ ibid. 13) V. A. Urechie, o. c. V; p. 215, nota. 15) Bogdan Duică, o. 
147,_.după Dr. F. Fr. Kaindl, prof.la Universitatea din Cernăuţi „Das Ansiedlunswesseii 
;der Bukowina", Insbruck, 1902. Urmându-l, zice B. Duică, îl adaugă din ·alte isvoare. 
).Ibid., p. 148-149. I7) N. Iorga, Note istorice. 18) Ibid„ ibid. 19, 20 şi 21) Ibid., ibid. 
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In această perioadă, îi întâlnim şi ca meşteşugari, chiar ca fabri
canţi de tipsii sau ca .argintari - iacă unul argintar la Suceava, un 
altul „cuimgiu" la Iaşi 1

). Tot aci, David argintarule poftit de Domnie 
„pofti~d Dom~e Mea veni şi a să afla la oraşul acesta oricât de mulţi 
oamem meşten cu bun meşteşug" 2). O jidoavcă din BucureŞti este 
semnalată la Sibiu vânzând găteli femeeşti a). . 

Printre toţi aceştia, întâlnim şi un medic „marran" Fonseca al 
lui _N. ___ Mavrocordat,. întrebuhtţat, ca şi Cohen al lui V. Lupu,· în ~e-
gociaţm la Constantmopol 4). Deasemenea, îi găsim, în număr foarte· 
redus, ·ca negustori în Banat - de pildă, r2 familii în Timişoara 5). 

c) Metodele de cari se serveau în activitatea lor 
socială şi economică. 

Evreii ne apar, în documentele secolelor trecute, tot aşa cum ne 
apar_ şi astăzi. Din puţinele mărturii, le putem reconstitui totuşi fizio
nonna lor .sufletească, apărându-ne mereu ca neîncadrându-se în .nici 
un fel acelui sistem de norme morale ce respectă o societate tinzând 
spre progresul râvnit de lumea civilizată. 

I:tă câte:~ trăsături, în afară de acele apucături de păsări răpi
t?ar~, mdele;mcm_du-se cu camăta sângeroasă, cu spolierea popula
ţiunn r:nral~ m calitate de arendaşi şi de otrăvitori ai sănătăţii publice, 
ca debitanţi de băuturi: ucigătoare. 

. Su~t n~ci:ist~ţi. î~,,toate afacerile lor. Evreii din Herţa, aşezaţi 
din „stramoş1 Şl pannţi -cum se pretindeau- aduc pagube mari vor-
nic_ulu! Grigore _G1:ica, î~ ca~tatev de __ arenda~~ ai moşiei acestuia s). 
Chiar m raporturile mtre ei, se mşala urm pe alţu~precum făceau anu
~ţi jidovi_ di~ 1:oldova cari duceau horilcă în Muntenia 7). Vagabonzi 
şi cerşeton, ei pat!llnd ca atare în Moldova, strecurându-se pe moşia 
boierului, fără a1i plăti drepturile s). 

Găkeava li era - se vede - hrali).a zilnică. La r740, un Evreu 
Mendel sau Măndilă, chiriaş al bisericii Sf. Niculae, este un gâlcevitor 
î~tre mahalagii şi se plâng preoţii de purtarea lui 9). Alt Evreu din Si
listra se ceartă cu cămărăşia pentru neplata sării io). 

Ca contrabandişti, apar de mult .,.Jidovi tătari treceau, 
prin r74r horilcă din Polonia, la Căuşanii, în Buceag 11), pre
cum vor face contrabandă de silitră monopolizată de Turci u), 
sau d~ monede pe cari le introduceau în ţară pentru specu-

. . ~· Iorga, Is:toria E:vreilor. 2) Ibidem,. 3) Ibidem. 4) Ibidem. 
5

) P. Drăgălina, 
:Om _istoria Ean~tulru Severm„ Caransebeş, .p. ro7-8 şi r23, p. III. 6) N. Iorga, Note 
istorice. 7) St. ŞI _Doc., VI, 246, no. 317. 8) N, Iorga, Note istorice. 

9
) St: şi Doc., v, 

rn9„no. r42, Cf. ŞI p. no, .no. 149: ro) N. Iorga, Note istorice. rr) N. Iorga, Note istorice. 
12) G. Zane, Un veac de lupta pentru cucerirea pieţei româneşti, Iaşi, 1

92
6, p. 

24
. 
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Jaţie 1) sau trepeau peste graniţă vechea „moned~'.' mai bună ~). 
Ba, ei merg până acolo încât operează cu hoţu dela hotar~!

Deasemenea, .îi găsim şi ca spioni - unul Leiba - deocamdata, 
Polonia, În serviciul Moldovenilor 4). 

Ei mai apar ca plastogfafi - un Betăl Hahamul din Iaşi, 

la r7 4r 5) ; ca falsificato~i de mărfuri - aducând pe piaţă mă"rfuri 
proaste dar arătoase 6

); ca faliţi - adi.că :'mufluzi", ~umpăr~ 1:1ăr
. turii, fac iscălituri viclene, ca atunci cand „ca sa posta JUra 
înaintea hahamului, iau condeiul cu cerneală şi-l poartă peste acea 
iscălitură"; sau ca Leiba din Botoşani care iese „mufluz" la r74r 
şi ~.şi vinde averea 7) ; sau ca David din Chişinău, la r74r, un 

mufluz" înşelător 8). 

" Un mijloc de a reuşi în întreprinderile lor era şi este mituirea, 
pe oriunde au trecut. Evrei din Botoşani: dâ~d şi „~zdă" - m~t!, 
mută târgul Făinii lângă casele lor, pentru alişvenşul lor ş1 a doua oara ) 
sau prin chirie mare şi prin conrupţie, reuşiră să devină orânda~ d~căr
ciume şi, neputând în oraşe, se stabiliră la sate 10). Sau frustea~a fisc.ul, 
nevoind să plătească taxele datorate 11). Sau furau la Bucureşti „argmt 
din catagroşi nemţeşti" H). · . 

In viaţa de familie, ei nu sru;it călăuziţi de principii morale uut
versal valabile. Unii îşi siluesc propriile fete 13). Sau, în dorinţa ~e câştig, . 
ei transformau „dugheana sau cărciuma în local de perdiţie", „de vreme 
că s' a cunoscut că pricinuesc multe lucruri fără de cale, ţiind într' a,
dins femei şi fete tinere" - ceeace jL detenninat pe C. Vv Mavrocordat, 
în IJ4I, ca să emită un pitac, după care „fete slujnice sau copii să nu 

. fie sub 30 ani la jidovi, sau femei cârciumăriţe, prect;tm Moldovence, 
aşa şi ~Jidoavce" 14

). . • 

In sfârşit, în acest secol al XVIII-lea, are loc un evemment de 
<fuare importanţă şi anume : se introduce francmasoneria de ~1: . oare
care marinar italian Carra,· ajutat - spune legenda masoruca - de 
Domnul Constantin Mavrocordat. Această organizaţie va servi mai 
târziu de instrument puternic în captarea conştiinţelor naţionale pentru 
!upta de aservire economică şi spirituală a ţărilor româneşti de către 
jidovi 15). 

r) Idem., Economia de schimb în Principatele Române, p. 338. 2) V. A. Urech~ă. 
o: c., V, p. 359~66. 3) N. Iorga, Ist. Evreilor, An. Ac. Rom., S. 2. XXX. ~) I~1d 

;S) N. Iorga, Ist. Evr. 159. 6) D. Z. Furnică, o. c. 100. ,7) N. Iorga, Note :stor7ce. 
8) ·Ibid., ibid. 9) Ibid., ibfd. io) Furnică, o. c., p. III. II) N. Iorga, .Note 1s1:0n~e. 
12) V. A .. ·urechiă, o. c. V, p. 358, nota 1. 13) N. Iorg?', Istoria E. v:~1lor .. 14) I~1d. 
·bid. 15) Din discursul rostit de g-ralul Leoveanu la deschi~erea e:;cpo_z1ţie~antrq1asomce, 

· No. 4.5 din Şoseaua Kiselef, în ziua. de 22 Iulie, 1941, cand :M1ha_i Antoneşc:i :-- p:e
nte ad-interim al 'guvernului - a spus ironic: „Să taiu acest tncolor, ca sa mtram 

masoni. Il taiu cu plăcere". Ziarele. 
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d) Privilegii de cari s'au bucurat Evreii şi măsuri 

luate împotriva Jor. 

Enzenberg, gu.vernatorul Bucotjnei, vorbind despre Ovreii cari, 
vezjţi din Galiţia şi Polonia, erau trimişi în Moldova, aveau tot dreptul 
să zică că „în ·nici o ţară Evreul nu se bucură de atâtea privilegii şi 
drepturi şi nu plăteşte mai puţin" - cinci galbeni de familie - „o că
păţână de zahăr sau două ocă de cafea" la nuntă, acesta ţinând locul 
:capitaţiei şi patentei 1). · 

Alexandru Vv Ipsilante acorc;lă, în r775, un hrisov doninesc în 
favoarea Evreilor locuind în Bucureşti şi înalţă la rangul de staroste 
pe unul Pilat, bucurându-se de multe drepturi şi scutiri, în plus, auto
rizat „să ţină povernele ce le-au făcut cu cheltuiala lor în Bucureşti 
pe locul ce li s'a dat de Domnie şi sinagoga lor" 2). Prin aceasta, con
firma hrisoavele altor domni în favoarea beneficiarilor evrei. Stărostia 
era pe atunci un drept mare, căci ea deschidea calea spre intrarea în 
-0 breaslă oarecare, spre prenumerarea între pământeni sau sudiţi ocro
tiţi, spre dreptul de a fi patroni de meşteşugari· şi de a deschide prăvălii 
în detaliu. Atunci când îl dobândeau, ei căpătau şi privilegiul ca -ei 
împreună cu starostea lor să plătească bir, „prin ruptoare" (învoială) 

· la Cămara domnească şi să fie scutiţi de celelalte dări de peste an plă
tite la Vistierie. Această dare avea să fie percepută dela dânşii prin 
starostea lor 3). 

Vn hrisov în favoarea Evreilor. din. Iaşi, cât şi a celor aşezaţi pe 
.afară la sate şi târguri, este acela emis de Grigore Ghica Voevod, în 
Martie, r777, şi prin care face Hahambaşă pe Marcu Jidovul „peste 
toţi .... Jidovii câţi se ·află atât în oraşul Iassi, cât şi pe afară 1a sate şi la 
târguri", bucurându-se, în adevăr, de cele mai largi privilegii. Prin 
a.cest hrisov se confirmă toate privilegiile câştigate până atunci dela 
-diferiţi domni 4). 

Boierii din Moldova apelau - susţine im învăţat evreu - la 
Evreii din Basarabia şi la acei din Bucovina, să vie în ţară ca să fun
·deze târguşoare şi să ridice, prin aceasta,. starea economică a ţării prin 
comerţ şi industrie. In toate hrisoavele relative la fundarea de târgu
:şoare, se prevedeau clauze speciale în favoarea Evreilor. In as.emenea 
condiţiuni, s'ar fi fundat 63 târguri în Moldova, de· asemenea oraşul 
Fălticeni la r780 şi o parte a ora,şului Focşani 5). In r780, apar, în hri
sovul de întemeiere a Folticenilor - fost .Şo1dăneşti - pe locul .lui 

r) N. Iorga, Istoria Evreilor. 2) V. A. Urechia, VII, p. 199. 3) Furnică, 114. 
4) Documente istorice despre comunităţile israelite din România, de J. B. Bro
-ciner, 1896. Acset document a ·fost autentific'at prin legalizarea sub Nr. 74 de Trib. 
jud. Iaşi, s. III, pe numele J. B. Brociner, la 5 Ian. 1896. 5) Vezi J. B. Brociner, Che
:stiunea israeliţilor români, p. 35. 

4S 

Başota,. cu dreptul de a traus~te u:_maşilor locuril~, de :-şi fa~e .v~l~ 
nife fără bezmen pentru pro~netar, .ca au dreF: la A smagoga, fa c:inuh1;_, 
după care şi-au făcut în curand trei havr~ daramandv case vec~ r~ma
neŞti 1.). In r782, Alex. C. Mavrocordat dadu po.runc~ ca ~vreu sa Io

... ·ască în târguri şi să-şi caute cu dreptate alişverişul lor 2). In sec. 
cui • ti'd 1 XVIII, căruţele Evreilor încep să străbată ţara, uneon seu ţi e o ac 
şf de podvezi 3). Sau răspundeau Cămării, ca hrisovuliţii din Tg. Bo-

toşani, 450 lei pe lună 4). • • • 
· · Pe de altă parte, funcţiona şi reacţiunea, fle dm partea domnilor, 

fie din aceea a cetăţenilor. 
După vechile datini şi obiceiuri, Evreii nu aveau. drept~ vde :1;: 

:depune mărturii împotriva c~eştinilor, nu pute~u .co~tr:cta casa~on1 
vruabile .cu credincioşii altor religii- vechi obicemn pastrate şi de 

: condica lui Caragea, ca şi de codul lui Calimachi. 5
). • • 

·· .· Stefan Mihail Racoviţă decretează, prin hrisovul din 30 Juhe. 

1764 (leat 7272), cele ce urmează privind pe t~ţi străinii aş:zaţi s~u 
cari se vor aşeza în Ţara Românească :„. „Deci pentru ca Asa se ~U:~ 
qpreală acestui obiceiu ce rău s'au înrădăci:iat ~ice. în pă~~nt~ ţaru, 
hotărâm Domnia Mea de acum înainte rumeru din str~1111 sa :iu vs: 

ai însoare aice în pământul ţărei şi să ia fată de pămantean, iaraşt 
niID.eni să nu îndrăsnea:scă a-şi.da pe fiica sau alte rudenii după .străini 
I1lăcar cine ar fi..." Şi mai departe : „Aşişderea hotărâm D~n:n:a Me: 
filmenea din străini, afară de Moldoveni, ce se vor aşeza aici 111 ţara 
< nu aibă voie a cumpăra, aici, moşie, nici vie, nici casă, nici moară~ 
pră-tălie, nici nimic alte lucruri nemişcăto~re'' 6

). • A • • „ 

· · Dacă prim.ul pasagiu priveşte pe „GreCl, Alba~e~1, Sar~1 Jl .alt:U: 
. afară de Moldoveni" adică tot ce era.străin de r~ligie creştu:ţa Ş1 111c1 
'\l., priv~a pe Eyrei, fiindcă asemenea 1~gături - ce astăz~ ~ulţi ~Ro

âni 1e găsesc foarte fireşti, din nenorocir:, -cr~u ~n sacrile~u macar 
le gândi ca posibile atunci şi, în aceasta ~preliş_:e, tre?Aue sa v.edem 
înţeleaptă măsură de euget'ie a poporului ro:nanesc ; m pas~Jul A al 

oilea intră, cu atât mai mult, şi Evreii pe cari - un domn ~cu atata 
{;iţelegere adâncă a .lucrurilor -- Şt. M .. Racoviţă, ~u-i. pute: trece în 
rândul Moldovenilor, cari - iarăşi un titlu de. glone ş1 lauda penti:i 
~testvoevod,-'- erau trecuţi în rândul Românilor, trup şi suflet, asp1-
:: ţiuni, daticl şi limbă, asimilaţi cu Muntenii . şi ~~ şi al~i. fr~ţi, dar 
.. •·cari vicisitudini ale soartei i-au ţinut departe un11 de ceilalţi. 

.. 1 ) N. IorgS:, Ist. Evreilor şi Note istori~e. 2) Fn:nică, o. c.: p. III. 3) N. Iorga, 
· :.,,_· ·1 ) Ibi'd 5) G Zane Econonna de- schimb in Prmc. Române, p. 256 • ...,,vrei or. 4 · • , . . · tf 1. · · ricarul lui Codrescu, V, 336. Al doilea pasagm . continuă as e . ,p.ar .Pe cei 

ă. acnma va fi cumpărat să le stăpânească,: însă r~ânând la ~upunerea Şl c;irâ_n: 
··ce s'a zis mai sus" (ce fie-şi-care să se. stampere ~1 să ră~âna la starea bo1en~1 

/află şi ,;iă nu· umble a se mai înălţa la treaptă mat mare, etc.). 
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Zece ani mai târziu, Domnul Ghica III al Moldovei - care avea 
să plătească cu viaţa atitudinea lui curagioasă faţă de împilarea Aus
triei din 1775, furându-ne Bucovina - văzând pe Evrei că începuseră 
a cumpăra v;ii şi a lua în arendă moşii şi cârciume prin sate, (fiindcă 
hrisovul. lui Racoviţă a fost călcat fără măsură cu sprijinul îngăduitor 
al băstinaşilor 1) · a emis hrisovtil ·din 1766 care le interzice a cumpăra 
vii şi a lua în arendă moşii şi cârciume la sate 2), hrisov ce, constatând ' 
că a căzut în desuetudine,. pe timpul ocupaţiunii ruse din 1769-1774 
şi a împărţirii Poloniei ce împinsese valuri de Evrei spre Moldova, 
l-a reînoit în 1776 3). 

Dar, în .răstimp, /au interveniţ şi alte evenimente, ca asasinarea 
de către Turci a marelui domn şi alungarea Evreilor din Bucovina, ceeace 
aduse un nou val de imigFanţi din această provincie, ca şi din Polonia 
de unde scurgerea Evreilor nu contenea şi, probabil, cădereia din nou 

·în desuetudine a edictului din 1776, ceeace făcu pe Vodă Constantin 
Moruzi să-l repună doi ani mai târziu ~n vigoare - adică în 1778 4)

cu muţtă asprime, interzicând sub „pedeapsa cu ştreangul" (specula 
cu acest viţiu şi luxul absenteist al boierilor) pe Evrei dela. arendă şi 
cârciume, precum şi dela locuinţa dela sate" 5). 

Evreii, însă, nu se lasă bătuţi. In acest scop, ei se adresează formai 
Prinţului Alexandru lVIavrocordat, cunoseut sub numele de Pârlea Vodă, 
rugându-l ca să ridice restricţiunile din hrisoavele de până acum şf 
să li se .dea voie de a lua moşii în arendă şi crâşme prin sate fiindcă. 
nu găsesc a se hrăni în oraşe - lucru ce· 1..:au făcut şi în Bucovina pe 
lângă guvernatorul provinciei şi chiar pe lângă împărat. Dar cererea 
lor înai:titată ~ivanului doninesc spre a referi în cauză este respinsă 
ct1 adând înţelegere şi, în aceiaşi zi, în 24 Nov. 1782, Domnul aprobă 
anaforaria sau referatul, statornicind îii sensul că Evreilor li se inter
zice de a locui la ţară şi ·ae a ţine acolo cârciume, în felul ~cesta, ur
mând să se asigure liniştea şi dreptateaînţară şi să împiedice poporul 
de a fi înşelat şi explOatat 6). • 

Alex. V. Ipsilante,,domn al Munteniei, ca să împuţineze numărul 
zarafilor - greci, armeni: evrei şi foarte puţini români - şi ca să puie 
frâu lăcomiei lor şi să sc.utească pe. negustori de flagelUl cametei, care, 
pe atunci, era o mare plagă în ambele Principate, a-fixat; în 1775, 

. . 
.. I) ~\ Zane, o. c„ p. 256. 2) M. Kogălniceanu„ ArhivaJstorică, II, p„179. 3) Ibid. 

4l. Ib1d., .1b1d. 5) R Ior_ga'° Ist. Evreilor. 6) :M:. Kogălniceanu, o. c. 'Din răspunsul 
~1van}:1lu~ 1!,loldovenes: :catre generalul Enzenberg, guvernatorul Bu~ovine.i : Armenii şi 
J1dov11 p. au av:ut dupa dreptate a cumpăra moşii la ţară de veci, nici au •. Dar .casă 
dugh~ni la t~rguri au putut ş} J?Ot Crill!păra. Ins.ă Arn:enii n~m:i.i pot cumpăra şi vii'. 
Generalul Enzenberg constata, m1781, că de cand Divanul moldovenescc a luat toate 
arenzile şi crâşmele Jidovilor, se obseniă'o schinil:iare pri·elnică stalului. 
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dobânda legiuită la suma I.le 50 talere la punga de 500 talere pe an, adică 
'la ·ro%. Acelaş domn adresă, în ziua de 16.I.:1:766. Caimacamului din 
. Craiova· o carte domnească, prin care îl invită să păstreze vechiul pri
vilegiu acordat de predecesorii săi tuturor negustorilor pământeni, prin 
urmare şi celor din Craiova, ca numai ei să vândă.marfa cu mărunţişuri, 
iar negustorii străini să vândă marfa numai cu ridicata, care marfă să 
fie· cumpărată numai de negustorii români, iar marfa pe care ar avea 
.să o cumpere, numai deţa negustorii pământeni şi numai cu ridicata 1

), 

Prinun·hrisov din Julie 1781, a dat locuitorilor şi cârciumarilor dreptul 
'de a cumpăra vin şi rachiu de oriunde va găsi mai eftin, numai vân
zătorul să fie pământean 2). 

·Incă de mult, .. din anul 1741, Mavrocordat opreşte pe fete sub 
'30 .ani de a sluji la Evrei, de a fi cârciumăriţe jidoavce şi moldovence 
·Şi institue repauzul duminical 5). " 

,,, .. · Cam la începutul acestei perioade, Ştefan Vv. Cantacuzino dă? 
~poruncă să se distrugă o sinagogă într'un colţ al Bucureştiului 4). 
t~n 1768, s'au stricat în Bucureşti două SÎ:Q.agogi, drept răspuns. 
'ia purtarea nedemnă şi impertinentă a Evreilor, iar vinovaţii: aceştia 
au fost peqepsiţi cu bătaia şi izgoniţi prin agentul imperial 5). 

. . In Bucovina, .generalul guvernator El"!.zenberg nu conteneşte în 
uarea de măsuri împotriva nefastei activităţi a acestei populaţiuni 
,:tJ.sţituită din „ vagabonzi şi leneşi", cari ţin cârciume şi iau moşii în 
e:ri,c1ă, împotriva acestui „neam deadreptul cel mai stricat, dedat 

'l'ruîdăviei, etc." 6). 
... . In Banat, Jidovii, profitând mai cu seamă de naivitatea popo

; de. rând, comiteau felurite înşelăciuni, iar când îi ajungea braţul 
'ţi~, scăp~u de pedeapsă sub pretext că sunt supuşi ai Sultaţmlui. 

<?lalj;ă .cu Armenii,. Grecii. şi Turcii, făceau mare ci:mcurenţă negus-
:i;ilor : băştinaşi, în timpul .lui Jipsif 11. Maria Terezia a fost nevoită 
:<ţdicteze,. în i8 .Dec. 1776, Regulamentnl Ovreilor (Juden Ordnung), 
ţtl,X].t pjşpoziţiunilor căruia, Ovreii nu. aveau voie să păşească la că
)ie(g.ec;:ât: numai în cazul când.numărul fondurilor se micşora prin 

sau;p:rin ,plecare. Aşa, în Ti:\llÎŞoara-,.de o pildă-nu avea voie 
•t:rfl.ia&oă .mai mult ca 49 familii, . numărul negustoriloi- jidani 
{putea şă treacă peste 8, iar.acela al vânZa.torilor de v;echituri (Trobler) 
t<;!1 Q. Colportajul în provincie. se: pedepsea. cu confiscarea obiectelor 
~~it>t;; dar, în .schimb, ~i era. îngăduit să cerceteze nelimitat târ
• <F:~ ţară şi cele săptămânale. Intrarea .altor negustori evrei .era 

.. 
r) V. A. Urechiă, I, p. 99. 2) Furnică, 39; 3) N. Iorga, Ist. Evreilor. 4)' Ibidem. 

q.~1 Işj:. CollI.„;1.05,:6) Ziglauer „Geschichtliche .Bilder aus der •Bukowina zur Zeit 
·.gsterreichischen Ocupation, :I.883; . .I, .p .. 1q; ::V.ezi şi N.•·Iorga, ·Note istorice·.> 
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îngăduită numai la târgurile provinciale, sau când intrau în serviciu la 
alţi Jidovi, sau vreau să-şi vază rudele sau să-Şi încaseze pretenţiunile şi 
dacă dovedeau că sunt în trecere pentru Slav~mia, Transilva:tiia sau Turcia .. 
I,egitimarea se făcea la vămi, unde depuneau şi „taxele d.e toleranţă". 
Li era îngăduit, de asemenea, să aibă doice creştine şi servitoare, numai 
dacă, însă, acestea nu locuiau sau nu mâncau în casele jidoveşti. Li 
se percepeau anumite taxe pentru exercitarea: negoţtilui şi a religiei 
mozaice, precum· şi pentru tolerarea cimitirelor. Nu aveau voie să 
posede şi proprietăţi în celelalte sau în afară de oraş. Iar la Timişoa:ra 
1i se fixa cartierul d_e locuit la Fabrica Timişoarei. Nerespectarea acestor 
dispoziţii atrăgea urmări foarte severe 1). 

e) Cine mai făcea negoţ şi industrie în această perioadă. 

In această epocă, ·singurii dictatori în viaţa economică - propriu. 
zis, în comerţul cu Orientul - rămâneau Turcii. Genovezi şi Veneţieni 
de mult dispăruseră, 1ar străinii n'aveau voie să facă negoţ pe M. Neagră. 
declarată lac tur~esc. Comerţul de export îl făceau Turcii, Lazii, Grecii,_ 
Armenii şi Evreii - supuşi turci ; cel de import Grecii, Armenii, Bul
garii şi Românii, iar cel locanic-intern numai Românii, fiindcă, înainte
de stabilirea consulatelor, nu era îngăduit străinilor să se stabilească. 
în ţară şi să se ocupe <ie industrie şi tome~ţ cu amănuntul. Toptangii 
localnici e: au toţi Români, ceva Greci, Armeni şi Bulgari din cei aşezaţi 
ca pământeni în timpul războaielor din r769/r774, r786/88 şi r806/r8r2. 

Simţimântul de asociaţie foarte desvoltat la Români, îi făcea să se
pună în fruntea toptangiilor. Cambia şi poliţa erau noţiuni necunoscute
şi în toate transacţiile cuvântul dat preţuia totul. Românii joacă rol 
important în legăturile cu Apusul. Ei se uneau în această companie şi 
cu Grecii - aşa zişii Greci. Lipscănia mare era un domeniu de pre
dilecţie pentru ei. Incă din r700~ toţi creştinii orientaliîşi-aveau, la Lii::sc ~ 
casa lor „Griechenhaus". Româtiii şi Grecii erau „Orientul consumător". 
Aromânii introduceau în Pens. Balcanică cea mai mare parte din măr
furile Europei centrale lucrate după gustul popoarelor balcanice. Aceşti 
negustori erau aşteptaţi cu nerăbdare, iar când carele grele cu mărfuri 
preţioase se descărcau la hanul Sf. Gheorghe Nou, Bucureştenii trăiau.' 
zile de sărbătoare. Dar după r750, se strecoară, la Lipsea şi Breslau, şi 
elemente rău platnice, ceeace· a adus mari pabuge caselor germane. 
Printre marchrfani, braşoveni şi băcani greci, foarte inulţi Români„ 
precum şi alţi negustori şi zarafi. Din listele pentru Iaşi şi Bu~ureşti„ 
nu se vede nici un Evreu lipscan, cupeţ sau băcan. 

1) P. Drăgălina, o. c., III, p. 171 ·şi nota z -:- după Szentklaray o. c. 2) ·D. 
z. Furnică, Istoria şi desvoltarea industriei la Români, p. 10-u. 

Armenii din Moldova, din Turcia şi Constantinopcl sau di:n Polo-· 
·a îi găsim peste tot în Moldova şi în Basarabia-aici, activând şi cu· 

111 ·vG ·· Românii şi ocupă, astfel un loc important în viaţa econormca. rec11,. 
venind de peste tot, jucau pe scena politică şi cea economică rol de: 
seamă.· Laolaltă cu Armenii, Turcii şi Evreii făceau camătă su~ nu-· 
mele de „astar", zărăfie şi bancherie - toate la un loc o calarmtate .. 

Turcii împrumutătorii de bani erau cunoscuţi şi lui Mihai Viteazult 
când i-a măcelărit, laolaltă cu ceva Greci şi Evrei - lucru ce au făcut 
şi Graziani şi Aron Vodă în Mo1do~a: . . . 

Imprumutau pe boeri şi domm, 1mprumutau ş1 oraşele ş1 cu s1la 
pe bieţii ţărani, luau dobânzi mari şi pe deasupra şi produse. Peste to~ 
în Moldova, se ocupau cu negoţul de vite şi de peşte, aveau dughem„ 
cafenele şi feredeie - odăi, umblau pela iarmaroace şi încă, dela înce
putul secolului. porniseră marel~.:negoţ -~e .lemne l~ .. ~.-Ne~mţ. .• 

Alte calamităţi erau gealep11, saegm ş1 capanlam. Lazu sau Hagi~ 
. din Trebizonda, ca gealepi - negustori de vite chilipirgii, înarmaţi 
cu firmane sau scrisori viziriale, plăteau cu nimica produsele raialelor 
sau împrumutau cu dobânzi mari pe ţărani contra produse ţărăneş:i 
şi lucrau în asociaţie cu Curzii - tot aşa de răi, sălb~tec~i şi răpiton. 
După nimicirea lor totală de către C. Mavrocordat, 1ll mţel~gere ~~
AH-Paşa şi Hekim Oglu-Paşă de Vidin sau Babadag, au fost î:nlocm~: 

\ cu gealepi. greci, tot aşa de cruzi şi de răi .. O a~tă calamit.a~e erau Turc_:u' 
> saegii -ciobani negustori de vite, însărc1naţ1 cu aprov1z10narea bu~~:
>tăriei imperiale ottomane cu 500000 oi şi 80000 vite mari sau capanlam. 
·recrutaţi din Armeni şi Greci, rar din Turci, pentru strângerea de grâne„ 
lemne, vite, etc. 

< · Bogăţiile Principatelor nesecate şi variate ispitise:ă pe to!i str~inii .. 
;.După Dapcnte, negustorii cei mai cu vază .î1: ~ăsănt erau m .pnm~ 

rând cei din Principate. Se exporta potasă, p1e1, vite cornute, zec1 de nul. 

,de porci, lână, vinuri şi rachiu, pielărie, etc., iar. pr!n_ ~oi:trab__and~, şi. 
pr()duse destinate chelerului imperial. In ramura c0Jocane1 ş1 a blanu~1lor, 
negustorii şi meşteşugarii bucureşteni deţineau, în sec. XVIII, pr~ul 
iang în toată Europa. Moldovenii părăsesc A~dealul'. dar :uc:eaz~ cu 
provinciile polone, iar Muntenii lucrează· cu Lipsea ş1 mulţi dln ei fae: 

~--negoţ cu Ţara Cazacilor. _ . . . 
....... · Şcheii chrisovuliţi - ca sudiţi austriaci - se bucură, ca ş1 S1b1e: 

nil, de privilegiul de a vinde singuri marfă braşovenească în Bucureşti 
'.Şi în toată ţara, scutiţi de orice altă plată. Impăratul Leopold întrunise, 
>Î1jl r7or, pe negustorii braşoveni .într' o societ~te şi aces~ negoJ :omâ
.nesc levantin căpătase mare întindere. Aceşti neguston romam bra
.Şbveni făceau negoţ cu Turcia şi Tartaria, îmbrăcaţi cu firman imperial 
· re le .acorda privilegiul de a vinde mărfuri germane la C/pol şi în Prin-

. A. N. Hâciu. ·- Evreii în Ţările Româneşti: 
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ci pate şi ei se întindeau cu afacerile lor până în ţările ereditare ale im
periului -·în Saxonia, Silezia şi Veneţia. Aromâmi făceau parte din 
a~eastă companie. Iar Saşii se plâng de aceste progrese ale Românilor. 

Pe câtă vreme, ·sub guvernarea austriS;că, bieţii Olteni sărăciţi 
au găsit refugiu până în Schiavonia, Chiprovicenii se bucu ... au de mari 
f~voruri, organizaţi în companii la Craiova, Râmnic şi Islaz, iar la 'r g.
J1u, era o companie grecească cu trei sucursale. După retragerea Austra
dlor în I73 9, C. l\/favrocordat chiamă pe vechii prieteni dela Braşov 
şi }ntemeiază la Craiova o companie, începându-se, astfel, o vie activitate 
între Ardeal şi Muntenia, iar Matei Grigorie"Vv. atrage pe săteni din 
parl:ea Sibiului. 

Industria este întemeiată de străini, ca şi de Români - boieri 
şi domni. Aceştia acordau privilegii importante întemeietorilor de fabrici, 
cum a fost cu I. Calimachi şi fiul Grigore care acordă privilegii largi 
fabricanţilor germani de postav din Polonia care întemeiază una în 
I764, în folosul spitalului Sf. Spiridon la FilipeniiN'oi. Gred din Ia~ina 
au întemeiat, în I758, fabrica de hârtie la Fundenii Doamnei, a.Ita este 
instalată de d. Moruzi pe apa Sabarului, precum şi altele de alţi domni ; 
Românii ardeleni întemei~ză fabrici de lumânări, de testemel uri, de sticlă. 

Evreii excelează, în schimb, în instalarea de fabrici de rachiu 
..,--,:velniţe, rafhierii sau poverne, ale căror produse nimicitoare a fiinţei 
fizic( şi morale a poporului erau împrăştiate în marea mulţime dela 
sate şi oraşe, prin „orândari" şi cârciumari. 

Bib!iografie - N. !orga : Ist. Comerţului ; Studii Şi documente; Negoţul în tre
cu~u! romaues~; Industria la R~i_;iâni; D. Z. Fu;nică - op. citate; Ionescu-Gion şi A. 
IIac~u - or:. citate; V. A. Ureclua -o. c. II; N. G. V. @ologan -Trecutul comerţului 
rom~nesc dm Braşov, B;:ic. 1928; Erbiceanu Cronicarii greci; Calimachi şi IIurmu
zach1 - Documente; Gmrescu Material ; Peysonnel -Traite sur le conimerce de la 
Mer Noire, II ; Gh. Netta - Expansiunea economică a Austriei ; etc. 

f) N:oua înfăţişare a centrelor urbane şi rurale, cu date statistice 
asupra numărului lor şi a poziţiei câştigate de Evrei. 

Deşi numericeşte puţini, Evreii par'că încep să schimbe ·înfăţi
şarea etnică şi tradiţională a târgului românesc. 

In I738, „Jidovii den târg den Bârlad" au un „staroste de jidovi" 
după „obiceiul vechiu, precum au fost de altădată, mai înainte vreme", 
pentru „poruncile gospod", „nevoile" şi „cislele" lor, ajutat de alţi 

„doi, trei aleşi" 1). In I767, era la Bârlad „un rând al dughenilor jido
veşti"~). In 1770, un Evreu a putut fi anexat cumva la breasla blă
narilor din· Botoşani 3). Prin I74l, erau, la Chişinău, negustori tot Ro-

I) St. şi Doc„ VI, p. 437, no. 1648. 2) N. Iorga, Note isfurice. 3) N. Iorrra Breasla 
Blănarilor din Botoşani, p. 9. · "' ' 
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mâni- probabil, vrând să înţeleagă majoritatea, fiindcă·un alt docu
ment îi pomeneşte pe Evrei după Armeni, iar în 1751, se mai văd la 
Cernăuţi, pe lângă Chişinău, târgoveţi moldoveni şi jidovi I). Pela ju
mătatea sec. XVIII, Evrei din raiaua Hotinului cer să se dea porunci 
târgoveţilor din Bacău să-i lase să.:.şi facă case la târg pe loc domnesc, 
unde li va plăce~ şi în cislă cu târgoveţii să nu fie amestecaţi 2). Este 
vorba de Evrei cu nume curat daco-romane: Avram şi Bnrăh a). Ei 
mai apar şi în alte târguri, ca mici negustori, la Ocna, la Hârlău, la Siretu, 
la Galaţi,. etc. 4). In 1779, apare, în Moldova, un căutător de vaduri 
şi poteci, primul Galiţian pe nume Wigder - cum vrea să înţeleagă 
N. Iorga 5) - după care avea să atragă, în deceniile şi secolele urmă
toare, pe cele mai sălbatece hoarde de făpturi cu aşa numit~chip ome
nesc, cum îi descria contele d'Hauterive. 

Un călător, Kelemen 1\fikeş, „un observator nu .totdeauna exact 
şi mereu dispus la exagerări răutăcioase", nu vede la Iaşi, în I739, 
decât Armeni şi Ovrei 6), ignorând cu dinadinsul par' că pe Greci, cari, 
după unanimitatea informaţiilor preţioase, sunt arătaţi ca având un 
rol de seamă în comerţ 7). La această impresie globală, va fi contribuit, 
probabil, faptul că însăşi 1\fitropolia era înconjurată de casele jidoveşti 

. şi toate dughenile ei arendate Jidovilor. Oricum, proporţia numărului 
şi a cifrei afacerilor fiecărei grupe etnice este/În această vreme, într'o 
;-continuă transformare, evoluând mereu în favoarea Evreilor 8). Dealtfel, 
o:scurtă menţiune în darea de seamă asupra veniturilor si cheltuelilor 

·,JYioldovei pentru anul 1763, ne permite să conshi.tăm, că, din toate ora
şele Principatului, numai laşii cuprindeau un număr de Evrei sufi

.cient ca să formeze o comunitate şi ei plăteau o contribuţie anuală 
de lei 623 9). In celelalte oraşe, după aceiaşi dare de seamă, rezultă 
:-Contribuţiuni ale altor g~upuri etnice streine, pe când Ovreii nu figu
rează cu ·nimica 10). Până pela finele sec. XVIII, se găseau puţini prin 
raşele capitale de judeţ, prin sate nici nu se pomeneşte de eill). De abia 
Focşani se ridicau la numărul de 6 familii 1z). La Roman, se pome:-

. te numai de Moldoveni şi Armeni 13). 
Muntenia este încă ferită de puhoaiele ovreeşti din Nord. La 

oeşti, apare, de abia în 1737, primul Evreu 14). Din recensământul 
•. tuat de Austriaci, în I727, Oltenia, în toate ale ei cinci judeţe, 
.timăra numai 4 Evrei 15). In Muntenia, ca şi în Moldova, veneau Evrei 

. I) Ibid., . Not~ .istorice. 2) Ibid„ ibid. 3) Ibid., ibid. 4) N. Iorga, Ist. 
e+lor. 5) Ib1d„ 1b1d. 6) G. Zane, op. c„ p. 330 - după „Ion Neculce", 
·.~?24, p. 262. 7) Ibid. 8) Ibid. 9) Verax - Radu ·Rosetti „La Roumanie et Ies 

·! I9?3: Buc., p. I. - după Ms. ~r. I din;.SU:cU:rasla Archivei statului din Iaşi. 
Ib1d., 1b1d. n) ?· Z. Furnică,- I~dU:~l;ria 'Şi desvoltarea~ei, p. 106. r2) Ibid., ibid. 
N; .Iorga, Note istorice. 14) N. Iorga; Note işto.!}ce. 15) Verax. o. c„ p. 6. 

" " Lo ""' . 



52 

mai puţin bogaţi, aduşi de gealepi, capanlâi, saegii şi sureccii turci, ca 
să-i ajute la strângerea produselor trebuincioase capanului imperial 
turc, dar cari, după terminarea acestei operaţiuni, sau se înturnau de 
unde veniseră sau unii din ei rămâneau în Principate şi se ocupau cu 
misitia grânelor şi a vitelor, făcând o crâncenă concurenţă misiţilor greci1). 

Oricum, numărul acestor Evrei nu putea fi prea mare, deoarece 
nu li era îngăduit să facă neguţ~torie cu mărunţişul, nici să se ocupe 
cu meşteşugul, ci li era ~oar îngăduit să se ocupe numai cu zărăfia fără 
prăvălie, cu misitia şi cu meseria de povarnagii învăţată în Polonia, 
unde erau cele mai mari rachierii şi din care îi goni faptul că domnii 
Moldovei au prohibit irrportul rachiului - pe moldoveneşte, horilcă, 

adică basamacul de azi, spirt amestecat cu apă, „duşmanul de moarte 
al ţăranului român" 2). Li mai era îngăduit străinilor, printre cari şi 
Evreilor, să facă taxiduri periodice, adică sl;i vie din când în când în 
Principate, la epoci anumite şi mai cu seamă la bâlciuri anuale, ce se 
ţineau în diferite oraşe sau sate şi li era îngăduit să-şi vânză mărfurile 
ce aduceau în soroc de 12 zile, dar numai eh ridicata şi nu cu mă
runţişul, lucru ce erau datori să-l facă şi la cumpărăn. Totuşi, aceşti 
negustori streini, printre cari şi Evreii, abuzau de această neîngăduinţă 
şi se încercau în multe localităţi să vânză cu mărunţişul. Unii din sudiţii 
streini au încercat să săvârşească acest abuz şi la Craiova, dar Vodă 
nu fo:a îngăduit, la plângerea negustorilor 3). 

O invazie a streinilor-Greci şi Arnăuţi, dar mai cu seamă Ovrei, · 
a urmat, după pustiirea Turcilor din Noembrie 1738, şi după ciuma lui 
Mavrocordat, când a urmat o perioadă de înflorire şi de linişte. Ovreii s' au 
aşezat cam prin părţile ocupate în mahalalele de azi în Bucureşti înlă
turând pe de o parte pe negustorii români, iar pe de alta, cumpărând, 
sau pur şi simplu, ocupând proprietăţile boiereşti şi bisericeşti4). 

După cum se vede, mărturii despre înmulţirea negustorilor evrei 
apar în a doua jumătate a sec. XVIII şi vor deveni foarte frecvente 
în secolii ce urmează 5). , 

In Bucovina, înainte de 1769, adică sub stăpânirea moldove
nească, trăiau vreo 200 familii, iar în 1774, sub aceiaşi stăpânire, 526 
familii, din cari 300 s'au strecurat în timpul ocupaţiei, venind cu ar
matele ruseşti. In 1776, erau 650 familii, adică contau cu 3.82% faţă 
de totalul de 17.000 familii în toată provincia 6). Dealtfel, până la ane
xarea de către Austria, în 1775, toate oraşele erau exclusiv în mâinile 
Românilor 7). · 

1) D. 7-. Furnică, o. c., 107-108. 2) Ibie., 108. 3) Ibid., 28 .. 4) D. Dumbravă, 
art. „Tragedia sfintei noastre biserici" în Porunca Vremii din 9.9.937 5) G. Zane o. c .• 
332. 6) Bogdan-Duică, o. c. 147, după Dr. R. Fr. Kaindl, o. c. 7) „Bucovina şi 
declaraţiile ministrului Iamandi", în Univ. din 6.I.1935. 
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V Generalul ~.~~enberg, care a urmat generalului Splenyi în 1778, 
gaseşte 800 fannlil ). In 1782, erau 1050 familii, din cari expulză 372 
şi rămaseră 678, cerând, însă ca şi aceştia să fie negustori mari, mese
riaşi sau agricultori, după ordinul din 16 Oct. 1782 al împăratului Iosif?). 

Ovre~ - după constatările gen. Enzenberg - se înmulţeau mai 
rău decât ţiganii şi mai constată că nu plăteau nici birul meseriilor 
nici foncieră şi că erau vârâţi în tot negoţul - chiar şi în Suceava î~ 
Sir~t~u ~i în Cernăuţi 3

). Pe câtă vreme, creştinii creşteau prin Ro~âni 
veniţi din Moldova şi Transilvania, iar Rutenii din Polonia Rusă, Evrei 
-creştţau dela 37%, la 41%-în intervalul dela 1776 la 1780, când 
erau 1069 familii la 26062, majoritatea lor constituind-o Evreii cer-

~ .şetori - Betteljuden 4). 
In 1776, erau la Cernăuţi 178 familii creştine şi rrz familii evreeşti 

{495 suflete) ; la Sadagura, - 45 (I8o suflete) evreeşti faţă de 180, la 
Suceava 55 (218 suflete) faţă de 76 şi la Vijniţa - 60 (208 suflete) 
.faţă de 65. 5). 

... C~nd, înv r?8r, au. fost siliţi să muncească pământul, din 714 fa
milii, rama:e~a, :n ~ am'. ~um~i 175 6

), iar când li s'a ce~ut un capital 
de ~50 flonm, ei sau ndicat in masă şi au trecut în Moldova). 

Incepând dela data anexării, soarta Bucovinei este pecetluită 
.sub toate raporturile. Printre alte măsuri de desnaţionalizare Maria' 
'Tereza şi împăratul Iorif II s' au străduit din toate puterile ca ~ă ajute 
la formarea cu burghezia streină de târguri în mijlocul satelor moldo
veneşti 7

). Ştirile despre Evrei în Ardeal se înmulţesc dela 1781 încoace
anul când s'a emis Edictul de Toleranţă al lui Iorif II, care, însă, nu-
scoase. pe Evre~ ~n Al~a ·Julia, ~nde erau înţărcuiţi. Dar ştirile despre 
aceste popo~a!mm se mmulţesc m a doua jumătate a sec. XVIII, pe 
vremea Manei Tereza carţ le dase drepturi, autorizând Cahalul acea 
.organizaţie autonomă, un fel de stat în stat, care se îngrijeşte d~ inte
resele materiale ale Evreilor s). 

Dar "ace:te drepturi au trecut prin multe faze. La r Sept. ~78o, 
se dase mea .un an de toleranţă, după care trebuiau să fie expulzaţi ; 

" .. d;cretul din 4 Julie, 1781, se admitea şederea numai celor născuţi 
m. ţa:a sau celor ce se găseau de cel puţin 30 ani - restul, în afară de 

; cei din A.-Julia, urmând a fi expulzaţi, fapt. însă, care n'a avur loc 9). 

·. I) ~· Duică, 148-49, după acelaş, Dr .R. F:r. Kaindl. 2) B. Duică, p. 150 
_ ap. Karndl. 3) Ibid., 118 .- ap. ibid. 4) Verax:, o. c. p. 350. 5) Idem, 4329 

~·c .. >ap. Dr: J. Polek „Statistrk des Judenthums in der Bukovina, în Statistiche 
' :&iona~chnft, · h:raysgegeben von der K. K. Centralschichtliche Bilder aus der 
..:~;ilwn.na zur Zeit. des osterreichischen Milităr Verwaltung. Sonder-Abdruck aus den 
''.'S) ~obn~r. Naclmchten- p. 6. 6) Hurmuzachi, VII, p. 457. 7) Hurm„ VII, 299 
'.al .- mea, o. c., P· 37· 9) Idem, o. c., 106 - după G. M. G. von Hermann. Das 

>, te 
4
Ulld neue Krontadt", Hermanstadt, 1883, v. I, p. 308 şi v. II, p. 18-19, 6'1:'324• 
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Oricum, după isgonirea Rqmânilor, oraşele din Ard:al a~ fost 
invadate, în cursul sec. r8 şi r9, de elemente streine ve~te din. U~ 
craria, Germania şi Galiţia - Maghiari, Svabi, Armem,. Evrei ?i 
~ţii 1) Şi, din ce în ce, oraşele îşi pierd fisionomia et~c.ă r~ma
nească de altă dată. Astfel, Aradul, într'un secol Ş1 JUmata~e 

(r7r7-,r894) a fost cucerit. de Evrei, pe cari i-a cunoscut de-a~ia 
în r7r7, în număr de 6 familii. Deşi, în r725, guve:-11?1 le-~ in

terzis aşezarea, în r742, ei au deja o casă de ruga:mne, mtre 
Sârbi consideraţi fiind ca naţiune - heber nemzet ; m r764, iş1 

adus:ră un rabin; în r775, Ovreii arendaşi adaugă un judecător 
naţional-judenrichter; în r78r, şi-au putut deschide o şcoală pentru 
cele 4r familii (sau zoo suflete 2). 

Oradea Mare avea, în IJ,80, trei părţi : reşedinţa episcopală, 

cartierul Românilor şi cel militar, iar în întreg comitatul erau 

zoo Evrei 3). • A • • • • 

Braşovul cunoaşte pe Evrei ceva mai ta~z11~ ş1 ac:ştia s~:it on 
ginari din cei alungaţi din Rusia. Se pomeneşte m Judeţ, m mun?1 ~ra
nului, pela r760, de un Avram Evreul, cu cap~tal, care s: 8:5oc1&za c~ 
Ardeleanul OJ_:>rea Floroiu la căşării şi-i despoaie pe asociaţi de pungi 
de bani 4). 

Pela r780, nu existau încă Evrei în Maramureş, dar asedierea 
acestuia era desăvârşită 5

). • ••• 

In Banat Evreii sunt foarte slabi ca număr. De-abia rz farmlil de 
Jidovi spanioli 'în Timişoara şi în număr de 353 suflete în to~tă pro'?~~ 
cia - prin jum. sec. XVIII, alături de 45.000, între can Roma~ 
deţineau majoritatea absolută. Totuşi, p~pulaţia _se pl~ge de aceştia 
ca şi de Jidovii venind după negoţ din Turcia, can se bucurau 
de multe favoruri 6). 

r) R. Seişanu, art. în Univ. din 30.12.1934 : „Res~abilirea un~ adevă~ 
istoric". Cui au aparţinut oraşele şi târguri!: din ~rdeal ş1 Banat. (Raspuns lm 
Iamandi). 2) B.-Duică, o. c., p. 141, dupa Mark! Sandor, „Ara~varmepe e~ 
Aradszabad kiralyi varos tortebete". Arad, 1895, p. ,~57-76~ (Istoria _Com1tatulm 
· ul 1· Ar d) Dupa" lucrarea Arad varos tortenete (Istoria oraşulm Arad), de· ş1 oraş u a . " 1 · .„ d' 

Lakatos Otto, vol. II, p. 221 şi după art. „Oraşul Arad a 1774 ş1 azi. m 
i\.nuarul şcolii medii-civile „Iosif Vulcan" din· Arad p. a.şc. ~920!21, de _dire~tor 
Victor Bobescu. (Vezi Univ. din 22 .Aug. 1940) : :;Din i:,eg1strul pro:pnetar1lor 
de case ai cetăţenilor din. oraşul. de cameră. Arad . d.upa lucr.area I~ ~akatos 
Otto, din 954 locuitori proprietari de case din A~ad 1;i .~774. Rom~11 . erau 

- - 60,30 la mie propr. ; Germanii 162 - 16,90 la mie, S:1rb11 l.;h9? la. rr;,1:_ ş1 M~-5~ari 74 - 7 80 la mie. 3) R. Seişanu : „Restabilirea unm adevar lS~onc 1ll u_mv 
âin 3o.12.193~, după Karl Gottlieb von Windisch în lucrarea „Geo~raph1e des Ko~gs
reichs Ungarn, vol. II, tipărită la Presburg-Bratislava, 1780. 4~ N. roi;ga, Note isto
rice. 5) B.-Duică, p. 121. 6) P. Drăgălina, Din Ist. BanatulU1 Sevenn, III, p. !:7.1 
şi.nota 2 - după Szentaklaray: ~za:z e~ D~l- !'-fagyaroi;-sz~g, p. 22~-"'.230. Erau Romam, 
Sârbi, Bulgari, colonişti germani, italieni ş1 francezi Şl ceva Ţ1gam. 
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g) Cum au fost descrişi de către. contimporani 

Vom da câteva ilustraţiuni şi ne vom referi exclusiv la părerile 
scriitorilor şi ale organelor administrative străine. 

Să începem cu Del Chiaro, fost secretar al Prinţului Nicolae/l\fa
:i:n lucrar.ea lui referitoare la revoluţiunile Munteniei, ne 

spune că cea mai mare parte din familiile ovreeşti din Moldova trăe5c 
.în mod mizerabil, .vânzând rachiul şi alte mărfuri. In afară de limba 
română: ei vorbesc limbile germană şi poloneză 1). 

Istoricul Fr. J. Sulzer relatează că târguşoarele Moldovei sunt 
pline de Ovrei unde îşi au locuinţele şi îşi fac o situaţie prosperă prin 
fabricarea rachiului şi prin comerţul de tot felul, poartă acelaş costum 
ca şi Evreii polonezi şi se pare că au venit din Polonia 2). 

Raicevici spune că aceşti Ovrei1se pare a fi emigrat din Polonia; 
îmbracă ca şi confraţii lor polonezi, prosperă prin fabricarea radriulur 

şi prin comerţul de tot felul şi sunt cămătari, având asupra morali~ 
. .tăţii şi culturii poporului aceiaşi influenţă vătămătoare ca şi în Polonia 3)c 
· Peysonnel nu spune nimica despre Evrei, ceeace constitue o probă 
indirectă despre puţinul lor număr şi, deci, despre slaba lor importanţă 
în sec. XVIII. Este, totuşi, foarte curios de a nu-i fi observat 4). 

Gen.eralul Enzenberg, guvematon;il Bucovinei, îi descrie astfell 
~ Evreii ~din Bucovina· pe cari i-a cunoscut atât de bine şi a cautat 

şă scape· frumoasa ţărişoară de ei : „ Vagabonzi, leneşi, ei ţin cârciume 
şi ~au moşii în. arendă". Sunt „neamul cel mai deadreptul stricat, dedat 
t'rândăviei ; se hrăneşte,. fără a fi prea mult supărat, din sudoarea creşti

.. nilor. muncitori". „Se înmulţesc mai tare decât ţiganii ... Au în Buco-: 
~·yn:.a tot negoţul şi meşteşugul, mai ales în Sfuceava, Siretiu şi Cemăuţi.,. 
. . cărciume de vin, bere, rachiu şi vând după plac ; au multe moşii 

. arendă şi, 
1

deci, ceeace e grozav, ţin pe creştini ca supuşi şi nu plă
sc nici darea meşteşugului, ni~ci a pământului, ci numai, pe an, cinci 
orini' de familie". „Pentru că în nici o ţară Evreul nu se bucură de 
~âtea libertăţi şi drepturi şi nu plăteşte mai puţin, se vor aşeza toţi 
· Bucovina, ceeace nu li îngăduiu şi-i expluzez surma" 5). 

Colnisiunea însărcinată de generalul Enzenberg ca să studie.Le 
~ea:stă problemă a Evreilor din Bucovina, raportează c~ „aici, în ţară, 

. I)Del Chiaro, „Istoria delle Revoluzioni della Valahia, 1718, p. 109. 2) „Gescbichte 
Transalpinischen Dacien" - Istoria Daciei Transalpine, în care se vorbeşte despre 
~tatea română în sec. XVIII, 1789. Născut în Elveţia, căpitan în armata austriacă, 

dela 1776 de Ipsilante în ţară unde şi muri, la Piteşti, în 1791. 3) ,Beschreibung 
iden .clirstenthiimer Moldau und ·wallachie". 4) „Observations sur le commerce 
Mer Noire", Amst,ţrdam, 1787. 5) Din Zieglauer ,;Gescbitliche Bilder aus der 

. · a zur Zeit der Osterreichischen Ocupation, 1883, I, p. 17. Vezi N. Iorga, 
·istorice. · 
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Evreii obişnuesc a cumpăra ţăranului dinainte puiul în ou, mierea în 
floare, mielul în pântecele mumei pe un preţ mic şi prin această camătă 
·a suge cu totul pe locuitori şi a-i aduce la sărăcie, .aşa încât ţăranii 
impovăraţi astfel de datorii şi pentru viitor, nu află alt mijloc de mân
tuire decât să fugă din ţară ; astfel Evreii dau aici prilej la emigrare 
:şi sunt astfel periculoşi poporaţiei şi agriculturii. Evreii de aici se hră
nesc mai. mult cu cârciu-,.11ele şi dau prilej poporului să bea şi să se strice ; 
prin expulzarea lor ar fi hrana mai eftină, beţiile s'ar mai opri, înşe
lătoria în negoţul cu mărfurile ar înceta, preţul arenzilor ar scădea şi 
satele s'ar păstra" 1). 

Impertinenţa Evreilor se vede din plângerea contra lui Enzenberg 
·care le oprise cârciumele ~) : „Expulzaţii sunt oameni cinstiţi, oameni 
ireproşabili, cari erau în parte aşezaţi" 3) între ei „hahami, belferi, cân
tăreţi şi scriitori ai celor ro Porunci"4). 

Din răspunsul lui Enzenberg la plângerea Evreilor „parte indi
geni, parte descălecaţi sub protecţia turcească, rusească şi chiar aus:.
:triacă" şi cari spuneau că se ţin „din berărit, velniţe de rachiu, cârciume 
:şi arenda pe sate întregi" 5): „Până acuma, n'am văzut jidan la plug, 
mici pe unul îndeplinind munca ţărănească, dar am văzut arând 
pentru Jidovi şi anume câmpiile cele mai roditoare, pe cari jidanul 
arendaş le ţine pentru el şi bietului ţăran îi dă desigur cele mai rele"6). 

IM:arile linii ale politicii sale erau: suprimHea Kahalului - <Cea. orga
nizaţie ce stat în stat- şi proprie justiţie conruptă prin judecător con
fesional-evreesc; trecerea la comunele urbane a fabricii de rachiu; 
pedepsirrn tuturor beţivilor şi închiderea cârciumilor dela ·orele IO 

mainte ; suprimarea negoţului de mijlocitori cari plăteau produse 
contra rachiu; excluderrn dela funcţiuni a Ovreilor 7) 

Aşa au fost pictaţi de către streinii cari i-au cunoscut mai de 
.aproape sau în treacăt. 

l) N. Iorga Note istorice, 19-zo. 2) Ibid. 43. 3) Ibi.d. 40-41. 4) Ibid., ibid4 
5) Ibid., ibid, 6) Ibid., 48. 7) B. Duică, o. c., 157. . 

CAPITOLUL VI. 

PERIOADA ATOTPUTERNICIEI CONSULATELOR 
PANA LA TRATATUL DELA ADRIANOPOL 

(1782 -1829) 

a) Caracteristici şi factorii care favorizau invazia. 

In apus, încă spre finele sec. XVIII, se produseseră fapte de o co
vârşitoare importanţă. Aplicaţiile descoperirilor technice modifică fun
damental structura economică a ţărilor posesoare de materii prime 
:şi, deci, de industrii, în aşa fel că, producţia, întrecând orice posibilitate 
.:de consum intern, dă naştere la grija pentru debuşee în ţările cu struc
~tură economică agrară sau înapoiată. Concomitent cu aceasta, se de
,semnează lupta puterilor apusene pentru cucerirea politică şi economică 

Principatelor. Pe.ntru ca să-şi asigure libertatea comerţului în împă
răţia turcească şi în ţările supuse acesteia, Austria - care, până acum, 
'îşi desfăcea mărfurile în Ungaria, Polonia şi Rusia, dar şi acestea cău
~au să-şi organizeze o industrie naţională - a introdus clauze impor

"tant.e în tratatul dela Pazarovici din 1718, precum şi în Convenţia din 
.~747. Dar, prin tratatul ruso-turc din lJ74, Austria, văzându-se îm
~iedicată în tendinţele ei expansioniste, luptă din răsputeri ca să-şi 
.1.llenţină poziţiile câştigate şi înfiinţează, în 1782, primul consulat care 
~vea să se bucure de aceleaşi prerogative ca şi cel rusesc, precum a făcut 
;fa curând şi Prusia, cu toată opoziţia Austriei şi Rusiei. Prusia şi Aus
~ţria, ţări cu industrie înaintată, erau, de acum, în stăpânirea pieţelor 
·~oastre ; case de negoţ austriace înlocuesc pe cele greceşti şi armeneşti ; 
'7f:oate m~nufacturile veneau de acum din Anglia şi din aceste două 

ri: din Lipsea şi Viena, din Venetia şi Graz, din Breslau, Niirnberg, 
raşov, etc., pe câtă vreme, produsele noastre, crescute cu atâta trudă 
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şi griji, se vindeau aproape pe nimica, ia;~ exportul, ca să acopere nouile 
necesităţi, creştea vertiginos. 

Odată cu aceste tendinţe de pătrundere a capitalismului apusean, 
vor avea loc, în ţările noastre, mari transformări morale şi social-eco
nomice. De acum, economia noastră casnică, de consum, se transformă 
în una bănească, de schimb. Ocupaţiunile austriace şi ruseşti (r774-r834) 
aduc profunde schimbări în moravurile şi necesităţile vieţii noastre, 
supusă unui prcces care îi schimbă direcţia şi înfăţişarea. Ocupaţia ru
sească din r8o6, îndeosebi, desăvârşeşte procesul. Boierii au nevoie 
de bani cât mai mulţi ca să-şi trăiască viaţa după stilul apusean, viaţă 
frivolă sau în vâltoarea agitaţiilor politice din capitală. Pentru satis
facerea atâtor nevoi şi a unui export cât mai intens, ei îşi lărgE'sc lati
fundiile ca să-şi mărească producţia; ţăranul trebue să muncească ne
măsurat mai mult; arendaşii, toţi streini, se îmbogăţesc în paguba. 
boierilor, 'ţăranilor Şi răzeşilor ; industria şi meşteşugurile loca.le se dis
tramă, meşteşugarul este de acum înainte strein, iar noua. industrie~ 
ce se aşează la noi, ucigătoare a celei băştinaşe, va fi din ce în ce mai 
streină şi, într'o ţară dedată unui lux ucigător de curăţenie şi moravuri 
patriarhale, unde tot ce este de valoare se exportă pe nimica şi tot ce 
este inutil se importă cu bani scumpi, unde banul lipseşte şi capitalul 
este strein, este nevoie de bani şi bani se găsesc la cămătar, iar cămă
tarii sunt toţi Evrei 1). Şi astfel, se ruinează tăria unui neam şi se iro
seşte bogăţia şi liniştea unei ţări. 

Această perioadă, una din cele mai de seamă şi care poartă. 
în ea ~emnele unei fatalităţi inexorabile, se caracterizează prin °' 
invazie nestăvilită de Evrei, ceeace zguduie din temelii vechile alcă-
tuiri sociale şi economice ale Ţărilor Româneşti şi aduce cu sine înce..:: 
putul dispariţiei vechilor bresle de negustori şi meşteşugari, dato
rite, toate acestea, în mare parte şi amestecului străin care ampli
fică totul în favoarea acestor oaspeţi noui şi nedoriţi. 

Invazia de care vorbim este legată de apariţia a o mulţime· 
de factori de natură internă şi externă. Să-i analizăm pe fiecare 
în parte. 

Factori interni: I) Inceputul unei schimbări a felului de viaţă 
în îmbrăcăminte şi locuinţă, precum şi în mentalitate, ceeace aduce 
cu sine pe meşteşugarii şi pe negustorii streini; 2) Tendinţa nestă
pânită spre o viaţ~ de lux rafinat a boierilor şi domnilor, ceeace 
aduce nevoia mereu crescândă de _numerar şi, odată cu aceasta, tot 
cortegiul de cămătari străini, mai cu deosebire evrei şi .de orândari„ 

1) Vezi, între altele; şi „Procesul destrămării vechilor forme" de I: Ververca„ 
in vol. III al Encicl. României. 
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ari se înmulţesc prin târguri şi sate, stăpânindu-le în toate resor
lurile lor; 3) Anumiţi domni, prea puţin îngrijaţi de soarta pop~~ 
'fuiui, ţineau să-şi crească, prin orice mijloace, veniturile Cămăm 

, "· de aceea atrăgeau noui contribuabili, cărora le acordau înse~ate 
'.:' Şlrivilegii, ceeace face pe băştinaşi să devină sudiţi streini, iar pe 

.: ptreini supuşi români; 4) Preocupări noui în viaţa »ocial~ - îndeo-
5sebi. în viaţa politică a ţării - atrăgând pe tineri spre funcţiuni 

·· blice şi părăsind brăţara de aur a părinţilor, ceeace creştea nu-
.pu • A ţ" 

· · ărul suditilor în chip îngrijorător, pe cât sărăceau· ş1 se impu mau 
keslaşii pământeni şi, în 'sfârşit, 5) Faţă de a~este stă~i de lucruri, 
.~ra pământenilor - breslaşi şi ţărani - creşte ş1 se mamfestă, ceeace 
face pe anumiţi domni să ia măsuri în consecinţă, fără efecte prac-

' ·ce, .însă. V • • 

..• . Factori externi : r) Regimul consulatelor - nascut dm nevoia 
a~ a supraveghea aplicarea nouilor reforme economice despr~ cari 
.' m mai vorbi - acest regim a statornicit un sistem de cap1tula
:vo • 1 d V 

ţfoni vătămător prestig_i~lui_ şi fi!nţ~i}ărilor noas:re pnn upta . usa 
împotriva vechilor datm1 ş1 alcatum1 breslelor,v 11:a!te ~~rme ş1 va~ 
qri de viaţă naţională, iar pe de altă parte, ca sa-ş1 JUStlflc~ :ostul Ş: 
'..;-şi mărească importanţa, au desc1:-is largi _registre~e su~1!1lor c~r: 

.produceau venituri tot mai ma:r:1; 2) Pnn aceş~1 su~iţi, ele 1ş1 
eiau pionieri ai expaDsiunii lor econoEJ.ice ş1 financiare, ceeace 

rl.cea fatal la dESfiinţarea bresldor naţionale - piedică acestor ten
inţe de expansiune; 3) Războaiele şi ocupaţiunile ruseşti şi au
riace ce s'au desfăşurat pe pământul ţărilor noastre aduceau cu 

ie ~ulţimi nenumărate de Evrei; 4) Măsurile luate în Polonia, vî1: 
usia şi în .Bucovina împotriva Evreilor·; 5) Teama ~e recr~taAn 
u de muncă disciplinată productivă în ţările de mai sus ş1, 1ll 

ârşit, 6) Deşi anumiţi domni intenţionau sincer să· ~rotejeze se 
•··· rcianţii şi industriaşii români, luptau din greu ş.1 a~esea ~a

nic cu Clauzele din tratat!=le Turcii:;i încheiate cu Rusia ş1 Austria, 
ate ·cari favorizau pe sudiţii acestor puteri, scutindu-i şi apă
du-i mai mult decât puteau fi apăraţi comercianţii şi indu-

iaşii localnici. . . 
Situaţia străinilor în Principate înainte .de stabilirea cons:i-

or nu era deloc strălucită. De aceea, numărul lor era foarte mic. 
cele spuse de Peysonnel 1), ei nu se bucurau de n~ci u:i d~~P,: 

de nici 0 protecţiune. Toată: lumea îi prigonea, _toţi slu1b_aş11 11 

· .. ţuiau şi nimeni nu vroia să intre în vreo rel~ţ1_une cu ~1, cac1 
prezentau nici 9 garanţie de solvabilitate. Rehg1a lor chiar era 

1) „Observations sur le commerce de la M,er Noire", Amsterdam, 1787. 
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-o piedică : a unora, creşnm, 1..a.ţolică sau protestantă şi a altora 
mozaică, îi împiedica de a intra în daraveri prieteneşti cu Românii. 
In plus, î:p. Principate, în afară de connaţionali, străinii nu puteau 
:să exercite alt comerţ decât cel cu ridicata şi acela pe picior, în ter
men de rz zile, fără dreptul de a ţine prăvălii permanente. Aşa 
.că puţinii ~treinj goniţi de sărăcie din ţara lor - printre cari şi câţiva 
Evrei spanioli - cutezară a veni aci spre a exercita câte un meşteşug, 
pe care nu-l exercitau Românii sau puţini din ei îl exercitau, dar 
:Se .puneau pe muncă, aduceau calfe şi ucenici şi munceau cu toţii 
din greu spre a-şi câştiga hrana. In schimb, însă, erau bine plătiţi 
pentru că pământenii aveau nevoie de ei 1). 

Odată cu stabilirea· consulatelor, lucrurile se schimbă. Toate 
restricţiunile. impuse de vechile tratate încheiate cu Turcia sau de . 
.datini şi pravili vechi sunt - în mod silnic sau cu măestrie - elu
date şi, astfel, se deschideau porţile tuturor samovolniciilor 2) •. Se 
adăoga la acestea - după cu~ vom vedea mai la vale - nevoia 
.de bani prin cari treceau domnii cari îşi înmulţeau veniturile Că
mării prin contribuabili, precum şi aceiaşi sete a boierilor cari îşi 

arendau pământurile şi monopolurile, atrăgând pe moşiile lor pe 
streinii debitanţi de băuturi spirtoase şi întemeiând astfel o sumă 
de târguri moldoven~şti. Boierii îşi menţineau, şi în această perioadă, 
monopolul de cârciumă - vânzarea de vin şi de rachiu, dreptul 
de pescuire în bălţi, vânzarea de carne la scaun, etc: Evreii n'aveau 
voie, de pildă, să se ocupe cu negoţul mărunt, nici cu cel ambulant, 
pe când cel cu ridicata reclama capitaluri mari, iar breslele li stau 
in cale 3). · 

Consulatele erau - după normele dreptului internaţional

urgane diplomatice chemate, la noi în special, să supravegheze apli
carea, după curµ am mai spus, a reformelor economice, ca negoţul 
să se facă în porturi de negustorţ creştini, de gealepi, după preţ curent, 
aşa cum se stipulase la Kuciuk-Kainargi; ceeace însă n'a avut loc, 
fiindcă nici Turcii nu s'au ţinut de cuvânt;. iar în al do}iea rând, 
să protejeze interesele connaţionalilor - supuşi respectivi, întot
deauna, însă, în cadrul legilor şi obiceiurilor locale, ca şi în mar
ginea tratatelor şi a convenţiunilor internaţionale. Ceeace, însă, 

la noi, în Principate, n'a avut loc. De pildă, încă dela instalarea 
sa, consulul austriac a acordat supuşilor săi o protecţiune dusă la 
exces, trecând totdeauna dincolo de capitulaţiuni şi tratate, dincolo 
de convenţiunile, pravilele şi datinele ce guvernaseră până atunci 
viaţa economică în Principate. Imitând pe colegul austri.ac, aceiaşi 

1) Z. Furnică, o.c., p. 134-135. 2) Ibid., ibid. d, 3) Ibid, 36. 
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lipsă de respect au manifestat-o şi ceila!ţi col~g~ - rnşi, .. fra~cezi„ 
prusieni, englezi, etc. Cu cât puterea ş1 pr:stigml Porţn scadea,.. 
ci.t atât creştea şi îndrăzneala acestor consuli. 

In virtutea acestei proteoţiuni fără margini, noui meşteşugari 

deschid ateliere vaste pe străzile mari, prăvălii în cari expuneau 
marfa lucrată în atelierele lor sau adusă gata confecţionată în străi
nătate şi pe care o vindeau cu bucata ca produs al muncii lor, lucru. 
ce îl îngăduiau tratatele, făcând, în felul acesta, o concurenţă păgu

neguţătorilor similari pământeni, cu atât mai mult cu cât„ 
streinătate, mai ales în Transilvania:; mâna de lucru era mult 
eftină ca în Principate I). Sub protecţia ocrotitoare a aceloraşi' 

consuli, a apărut ca legală vânzarea mărfurilor cu toptanul, dân-· 
aii-i-se interpretarea convenabilă. Şi anume, streinii deschiseră bolţi 

şi începură a vinde marfa cu bucata, cu pachetul, cu cântarul„ 
cu grosul, cu topul, cu cumaşul, iar nu cu cotul, cu ocaua, cu tes-· 

.· feaua sau piesa şi să numească acest nou soiu de comerţ vânzare· 
cu 'ridicata, ceeace nu convenea comercianţilor români, singurii 
vânzători detailişti, pe când felul acesta convenea cumpărătorilor,. 
fiindcă îşi cumpărau marfa mai eftin 2). 

.. ·• Lupta consulilor împotriva breslelor a fost lungă şi grea. Bres
lele erau organizaţfoni serioase, autonome, cari se administrau după 
;echile datini : îşi încasau dările pentru întreţinerea lor şi a operel?r 
cu caracter umanitar şi corporativ, precum şi dările datorate fls-· 
ctilui prin „ taxildarii" lor şi se bucurau ~ă plăteau dările prin cislă
adică proporţional cu averea şi câştigul realizat de fiecare membru. 
·al breslei 3). Streinilor, însă, nu li era îngăduit decât ~om:rţul ci: 
'::ridicata, vânzarea ca şi cumpărarea în termen· de IZ zile ş1 numai 
la epoci anumite, mai cu seamă la bâlciuri anuale 4). Aceasta îi făcea 
pe Evrei mai ales să se ocupe numai cu anumite meşteşuguri, ceeace 
J1u-i îmbogăţea prea repede, sau se ocupau cu zărăfia, dar mai ales. 
cu cămătăria. 

Puterea abuzivă a consulilor izvora şi din faptul că toate tra-· 
a.tele de comerţ, câte se încheiau sau se reînoiau de Turcia cu pute-
'le streine, prevedeau ca aceleaşi clauze, avantagii, uşurări şi sc~
"ri de vămi aplicabile în Turcia să !ie aplicate şi în ~rincip~te.~n~ 
ceste tratate, comerţul şi industria streine erau proteJate pnn vam1,. 
e când pământenii erau supuşi la o mulţime de dări, angarale, huz-

311eturi, vămi prin oraşe, ruşfeturi, cercături, adaose, narturi şi. altele--
pate·. impuse negustorilor pământeni cu amănuntul 5), puşi, astfel„ 

1) V. A. Urechia, XI, p. 125. 2) Ibid, ibid. 3) Ibidem, I, p. 3~-39. 4) Ibid.„ 
d, 99. · 5) Ibid, p. 86-7. 
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să lupte cu comercianţii streini, cu Evreii cari începuseră să se în
mulţească şi cu tot felul de monopol':ri: etc. 1). ~u un cuAvânt, con: 
sulii ajutaţi şi de ordinele Porţii tnilllse Dom111lor, au mceput sa 
dicteze pur şi simplu, lucrau sta:t în stat, acordând supuşilor lor„ su
diţi" .o protecţiune nemărginită şi exer~itând o t~ro.are fa~ă de ~~to
rităţile administrative şi judecătoreşti locale ş1 1mpu~an.d ţar~lor 
un regim de capitulaţiuni. Aceasta face ca numărul 1m1granţ1lor 

şi al nouilor sudiţi să crească pe zi ce trece. Pe de ~ltă pa.rte, negus: 
torii pământeni, împovăraţi de taxe foarte grele ş1 felurite de car: 
'treinii erau în totul sau în parte scutiţi, loviţi de consulate ca ş1 

'::i A "' • , 

de autorităţi adeseori, luptau din ce în ce mai greu 2), mca.t. aJUn-
seseră să-şi renege supuşenia lor de baştină şi să, se facă su~lţl. Nu
mai· în bolţile din jurul mânăstirii Sf. Gheorghe Nou erau, m 1803, 
14 Români etnici sudiţi 3). 

b) Cu ce se ocupau Evreii. 

Alţi factori cari iiu favorizat invazi~ Evreilo:, sunt l~ga!i de 
războaiele ruseşti şi austriace duse împotriva Turc1lo~ pe p~mantul 
ţărilor noastre, ca şi de serviciul recrutărilor în ţănle vecme. AUn 
puternic aflux de Evrei galiţieni are loc în Ain~er~al~ 1789-91, cand 
Austria ţinu ocupată Moldova de vest pana din JOS de Ro1:1a:1 ~i 
mai târziu toată Tara Românească şi Oltenia 4). După aceşti 1m1-
aranţi austriaci v~n Evrei ruşi, Evrei prusieni şi chiar Evrei fran
~ezi s). Cu războiul ruso-turc din 1806-18rz, pe pământul Mol
dovei s'a scurs deasemenea inultă jidovime 6). 

Dar prin 1răpirea Bucovinei, în 1775, această provincie este năpă
dită de Galiţieni şi, prin măsurile luate de generalul Enzenber~, o~a
seie noastre năpădite, iar târgurile ameninţate să devină .evreeşti, sm
~ura lor soluţie era să se aşeze în Moldova, unde, nesupăraţi, _P~teau fac: 
negoţ de cârciumă, de împrumut şi de arendă, de păm~ntun Şl d~ghe~, 
·mai ales ale bisericilor. Invazie de ovreime în Basarabia are loc 1med1at 
după răpire şi Evreii se revarsă din Polonia şi Podolia, ca şi din toate 
zonele ruseşti. . .. 

Ocupaţiunea armată rusească ~in .1~~6 ~duse. p: marc~ta~11 
evrei care furnizau armata: cu furmtun ş1 bautun din ~us1a, i.ar 
la 18o8, „Divanul, vorbind de o singură ţară. Mo~do':a. ş1 Valahia: . 
îi scutea de orice vamă". Şi, pe când aceşti marchitani mtrau ca sa 

r) V. A: Urechiă, VIII, 213. 2) Ibid, VI, Su. 3) Ibid, o. c., .. XI, P·" 124-125· 
Şapte inşi din aceştia poartă numele de familie Braşov~anu. A:Jţh poart; nu;n; ca 
Civara, Recea, Catana, Gheorptiu, et~. 4) N. Iorga, Istoria Evreilor. 5) urmca, 0 • 

c„ n4. 6) V. A. Urechiă, o. c„ XI, p. 651. 
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se aşeze, neguţători de ţară plecau care încotro. 1). In intervalul 
/'."acestei ocupaţiuni ruseşti, intra în Pri~cipate numai marfă rusească, 
fără nici o Y;amă, prin contrabanda făcută pe scara întinsă de către 
pahonţi - cărăuşi muscali, .ce urmau cu care încărcate cu provizii 

. dest~nate convoiurilor militare, marfă ce se vindea direct publi
. culm, pe preţuri de nimica, marfă importată:::). 

Până la opreliştea din 1782, Evreii nu joacă nici un rol' ca ne
gustori, ci ca arendaşi ai dreptului C'e îl aveau boierii de a vinde vinul 
şi rachiul lor 

3
). Dar intervin factori noui. In legătură cu schimbarea 

<n,iodei, Moldova îşi creşte necontenit populaţia evreiască 4). Nevoia 
!le lux, ~e bijuterii, de haine şi de mobile atât de adânc simţită de 
<tlasa boierească, era cel mai bun prilej pentru neguţătorul evreu, 
importator.Ieie marfă străină, nu numai să o satisfacă, dar să o şi 
~excite 5

). Şi Evreii, fiind agenţi de legătură. cu ţările apusene pro
,ducătoare de asemenea mărfurţ atât de căutate, ei imigrau în număr 
:mare. Intermediarii de căpetenie - scrie istoricul N. Iorga - sunt, 
în. acest soiu de comerţ, Evreii din ţările cari fabrică sau transmit 
~;rticolele necesare unui ·astfel de traiu şi de lucru Evreii galiţieni, 
A primul rând, cari aveau şi înlesnirea de a întrebuinţa un dialect 

limbii germane. Ei scot pe încetul din poziţiile câştigate pe 
reci, pe Armeni, pe Gerinani. Aşa că rolul Evreilo1r în acest comerţ 
e modă este covârşitor 6

). Şi, pe urmă, se ocupară cu croitoria de hăr
ţi şi d~ f.emei, cu tâmplăria de mobile, cu vopsitoria şi zugră
rea artistică de case, cu tinichigeria şi punerea de geamuri, cu 
. măria şi tapiţeria, cu lăcătuşeria şi caretăşăria, etc„ adică cu tot 
iul de meserii puţin ostenitoare dar . bănoase 7). 

:Moldova are, de acum înainte, a se lupta cu mari dificultăti 
i cu seamă cu mărfurile streine de calitate inferioară aduse di~ 
inătate şi vândute de negustori puţin scrupuloşi, mai cu seamă 
ei, al căror număr creştea' şi se înmulţea pe fiecare zi, precum 
u gustul cumpărătorilor, cari, adesea prefereau marfă proastă, 
.. arătoasă, unei mărfi solide, dar cu aparenţă mai putin prezen-

• V 8) } a .. 

.. · P.recum am mai spus-o, invazia jidovilor se datoreşte şi re
ulm la care erau supuşi în ţările de unde se revărsau ca un to
nestăvilit. Anume. In 1816, agentul din Iaşi r~porte:tză că zilele 
ea (este vorba de luna lui Octombrie) s'a raportat Domnului 
. că zo.ooo Jidovi,pe cari guvernul rusesc li scosese din Po-
sunt pe cale spre Moldova şi - zice mai departe agentul -

rj'.N. Iorga,1 Ist. Corn. II, 121 .. 2) Furnică, o. c„ u7. 3) V. A. Urechiă, o. c„ I( 
i. • 4) N. Iorga, o .. c„ 104. 5) G. Zane, o. c„ 343. 6) N. Iorga, o. c„ 143-144. 
că, o. c„ II3-II4 şi l34-r35. 8) Ibid., o. c„ IOO-IOl. . 
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că Domnul, departe âe a voi să împoporeze această ţară c1: un aşai 
de mare număr de vagabonzi a dat cele mai aspre porunci pentru 
a li opri intrarea în ţară 1). P~ atunci, în Moldova: era don:n Scarlat 
Calimah care în 16 Iulie, 1815, acordase Evreilor zarafi dreptul 
de a se ~onsti;ui în breaslă aparte 2). Aşa că este îndoelnl.c :ă această 
expediţie de 20.000 Jidovi vagabonzi să se .fi oprit de-abia la n:ar
ginile ţării. Cu atât mai vârtos, cu cât le intras: î?- cap. Don:mlor 
că Evreii aduc bani mulţi şi erau, ca atare, proteJaţi de ei, ba incu
rajaţi să intre în ţară. Aceste expe~iţ.ii în :inass~ sunt; o urmare a 
împărţirii a doua şi a treia a Polome:, precum şi a nou1lor răzb~a~„ 

"nd au avut loc revărsări în stoluri în Moldova, unde au gas1t 
ca · d ţ•· pe Domnii fanarioţi, cari, mai puţi~ int~a.sigenţi c~ ce1 ~rece ;n. r. 
şi fericiţi qe a vedea numărul contribuablli:or cre~c~n~, ... s au grabit 
a li acorda hrisoave, autorizându-le şederea 1ll ţara ş1 fixan~, p~nt.ru. 
fiecare localitate, cifra câştiului anual ce trebuia să-l vers: _"Y1st:~
riei 3). Invazia jidovilor este favorizată şi de regimul recrutam mili
tare 1ntrodus în Basarabia, în 1827 4), invazie pe .c~~e domnul I~an 
Sturza, cu toate măsurile luate, n'a putut-o stăv1l: ). In Bucovina 
are loc un alt fenomen care, însă, produce aceleaşi e~ecte. ~n~me~ 
ordonanţa imperială din 20 Martie, 1786, face ca mulţi E.vre1 ~~ra:1 

· u puteau dovedi un capital, în bani sau în avere 1mob1hara,. cari n . . . V 

de 2oo florini, să se retragă înaintea războiului din Galiţia ~i ~a se 
aşe~e în Moldova, plătind impozitele obicin1:ite î.n ac;st pr:nc~p~tp 
unde se însurau cu Evreice aşezate de mult m .aceasta P.~ov1nc:e. ): 
Şi altă dată, când li se cere 250 fl., drept capital, Evreu se ndica 
în masă şi trec în Moldova 7

). • • • 

Ajutaţi de toate aceste împrejurăti f~v?r~blle. ~i alung ... aţ1 de 
este tot, în această perioadă, sudiţii de origina gahţ1ană se 1.nmu~

iesc, străbat satele, murdari, nesup.uşi i:iăsurilor A c?ntra A c1ume1, 
gâlcevitori faţă de Evreii raiale, sănnd Şl la Romani, ca m 1823, 
pentrucă fuseseră insultaţi la sărbă~oa~e~ „Cu~tilor~ 8

). •• 

· Se ocupă cu de toate, cu curaJ şi 1mpertlne~ţa. Evreu sp~-
nioli se.ocupau de preferinţă cu profesiunea de zarafi, er~1:, t.opt~ng~, 
cercelari şi mărgelari, toptangii de. manufac:ură, ceapra.zane ş1 m~
runţişuri, pe cari le desfăceau prin sate, pnn ?olpo:t?n am?::tanţ1, 

miţi mămulari şi mărgelari, aşa după cum ş1 astaz1 exercita ocu-
nu 4 • • d 1 t 1 paţiunea <ie negustori ambulanţi prin sate, constltum e emen u 

I) N. Iorga, Note istorice - apud Doc. _Calimachi, .I. p. 255, no. 200. 2) !~t'r~, 
Inst. Com. II, p. 132. 3) Verax, La Roumarue et Ies Jm~s, 57-:-70 .. 4) Hurm • ·Î 

no· 522 5) N Iorga Istoria Evreilor. 6)·Doc. Cahmach1, I, p. So, no. 9 Cf. Ş 
;~3S~h ~o. 1 3. 7) G. Zan~, o. c., 332 şi N. Iorga, Ist Com. II, 187. 8) N. Iorga.· 
Istoria Evreilor. 

cei i;nai păgubitor neguţătorilor stabiliţi!). In l8r7, deja, acest ·co.;.· 
merţ ambulant încăpuse în mâinile lor 2). Alţi Evrei se ocupau cu 
misitia, -samsarlâcul, telalia de vânzare de haine vechi .. şi, iarăşi,' 
mulţi vindeau pe strade .vax şi chibrituri, sticle şi pahare, 
·marfă de mărunţişuri de bocceagiu, de aţă, ace şi alte lucruri nece
sare menajului, comerţ care reclama un capital mic 3). 

Ca miiiţi şi samsari, Evreii, ca şi Grecii, mişunau prin sate 
şi oraşe, ca şi prin porturile ambelor Principate, cumpărând şi arvu
nind grâne; uneori chiar înainte de a fi cosite, secerate sau cuiese, 
precum şi tot ce nu cumpărau Turcii sau tot ce prisosea, provizia 
de grâne necesară, precum şi orzul,. secara, porumbul,' porcii, cel 
ma~ mare număr de vite mari şi cai, legume, sare, piei de iepuri„ 
plante medicinale, tot ce se cumpăra cu preţ bun de negustorii streini„ 
cari veneau cu vasele lor, încărcate cu mărfuri de import şi export„ 
plătibile în bani de aur şi cu preţ bun, preţ bun care era unica avere, 
singurul produs al ţării prin care se despăgubeau de pagubele cau
~ate de Turci, plata luxului neînfrânat al boierilor şi bogătaşilor 
români, toate se făceau prin mijlocirea acestor samsari greci şi evrei 4}. 

Ocupau dughenile din Botoşani, ca şi acelea din Iaşi ale Mitro
poliei - lucru ce îl făceau în toată Moldova, unde luau orânzile 
la sate, cucereau, ca stoleri, croitori, cârciumari, pitari şi olari, tere
nurile din jurul bisericilor, încât un contem:J*>ran a exclamat cu 
durere : „Acolo unde au şezut Theotokis şi Evghene, astăzi vând 
Jidovii marfă, făcându-se tot dughene" 5). • 

Alţii se ocupau şi cu comerţul de cai: Un Evreu Lippmann 
continua, să strângă cai -pentru armata prusiană, avându-şi odaia 

Avrămeşti-Botoşani 6
). Aici, la Botoşani, alţii făceau bani falşi 7)„ 

u când nu .făceau aceasta, ei strângeau banii: de aur· şi de argint. 
·n ţară şi îi exportau în Austria şi pe aiurea unde câştigau cu agitil,. 

ucân<l în ţară monedă care reprezenta O'·valoare fictivă, iarn:11u; 
ală 8

). Alţii, aşezaţi în Bucureşti, aveau predilecţia de a st:râtige 
ni vechi şi a-i duce în ţările străine pentru ca să-i taie la tafapana. 
netărie) spre \-i aduce aici să-i cheltuiască - după cunfreiese 

. pitacul din 8 Mai, r796, al domnului Moruzi şi prin care seE:piJe:.:: 
etţea „straşnică pedeapsă" 9). Se mai serveau şi de alte:Jfuefl}i::l~V 
.e;pildă, ascundeau monedele în ceară la vremea topitului; caf'.astfe1~: 
.le scoată în ţări streine, ceeace a determinat pe Domn ca _şă <le~. 
·ne severe ca, la vremea topitului cerei, să se chem(O!.:vel vameşul-

r} Furnică, o. c., 113-n4. 2) Doc. Calimachi, I, p; 28i. 3) Furnică, ibid. 4) Ibid:.: 
•5) .;Doc. Callimachi, II, 67-8, no. 149 şi 72, no. 159. Vezi şi N. Iorga, Note iStct.:.. 

· 6) Hurmuzaki, X, 173, no. 228. 7) Ibid, ibid. 8) V. A. Urechiă, b: c., III, p; 359;. 
bid, 359-60. • . .• 

N. Hâciu. - Evreii în Ţările Româneşti. 
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care să asiste la topitul cerii şi la p·ecetluirea vaselor ~). Falsificarea 
banilor avea loc şiîn Ardeal. In Braşov, în r796, un bancher evreu 
înşelase cu bani falşi pe nişte ciobani ardeleni 2). Cu .cât se înmul
ţeau aceşti noui oaspeţi, cu atât se înmulţeau şi falsificările de mo
nede, dar, c:u,m făceau şi cum dregeau, aceşti abili calpuzani scăpau 
adesea de pedeapsă 3). 

Se pomeneşte, la Bucureşti, de Evrei tinichigii cari fabricau 
ghiulele de tinichea umplute cu sticlă, cu pietricele şi cuie pentru cel~ 
patru guri de tun româneşti cari. fuseseră ridicate dela· Cotwcent 
după plecarea lui Tudor 4). . 

Documentele vremii vorbesc şi de un Evreu sudit austriac 
Baltazar care încearcă, în I.ulie r793, să introducă în Muntenia o 
loterie,· ca şi de un altul Michel Beceru, în I3 August, r794, cărora li 
se acordă domnească voie pe I5 zile -5). Un Ovreiu este meşter în 
a pune dramurile şi tereziile la aiat, iar brutarii şi negustorii su~t 
chemaţi a le duce la el 6). Un Ovreiu, sudit sau supus rus, cu cm 
de cavalerie, pe nume Bronştein, înşelător şi mincinos, a cumpărat 
la licitaţie apaltul (antrepriza) cărţilor de joc; după care „au meşte
şugit feluri de viclenii spre a se apăra de plata banilor" şi „încă s'au 
sculat şi fugit de aici ... " 7

). • • 

Evreii se îndeletnicesc şi cu ·argintăria, în care se ·impun mai 
muit. Un Jidov Dănilă lucra, în r792, argintărie şi sămnele boie
rilor, adică toiegile dregătorilor 8). 

In această perioadă, întâlnim în 1809 şi medici evrei clandes
tini, doi din totalul de II de diferite naţii, printre cari un ovreiu 
bătrân şi un altul în Scaune 9) la Bucureşti. . . · 

Astfel, dpe zi ce tqece, se desche tot mai larg poarta pr111 care 
meseriaşii streini dau· năvală în ·breaslă, până ce vor ajunge a scoate 
din ea pe meseriaşii români 10). In cursul războiului ruso-turc din 
r806-I8I2, generalul rus Prozorovschi îşi lua reşedinţa la: Iaşi, iar 
Visteria Moldovei a trebuit să cheltuiască cu pregătirea europeneşte 
a curţii lucrată de nemţi şi ruşi 11). · · . 

Oprirea hotărîtă la r784 de a ţine moşii nu,.. făcu decât să li 
crească rolul lor la oraşe 12). S'.a Jncercat socoteala că, totuşi, eiera.u 
atunci numai 2340 la sate şi nici l:oo la oraşe 13

). In acelaş timp, se ob
servă că ei caută să dey!nă stăpâni şi pe proprietatea urbană, în I79414

). 

l) Ibid, ibid. 2) Ibid, 359. 3) Ibid, 358. 4) N. !Orga, Istoria ?3ucureştiloi; 
23<)-240. ap. Lt:-colonel Papazoglu, Istoria fundării o_raşului Bucureşti, Bucureşti, 
1:$81, p. 76. 5) V. A. Urechiă, o. c., III, p. 360. 6) Ibld, VI, p. 757 - _ap. Cod. 60. 
fil;'l.u27 •.. v:erso. 7) V. A. Urechiă, o. c., XI, p. 840-841, după Cqd. 65, fila. 40. 8) N. 
Iqrg:a, Jndustria la. RoJ11âpi, 187. 9) V. A. Urechiă, o. c., XI, 902. IO) I~1d.,vIII P. 
,;89;· II) N. Iorga - Negoţul în trecutul românesc, I, pag. 135. 12) ,Uncanul, I, p. 25. 
1:3) V. A. Urechiă, ibid., p. 58. 14) Uricariul, XI, 317. 
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Arendarea de moşii şi cârciumăritul, deşi oprite, fac progrese 
'destul de repezi. Boierii1 ca şi Domnii, încheie transacţiile cu ei şi 

încurajează aşezarea lor. Iată pe Ienachi Cantacuzino Vistierul că 
fin.de, în r784, lui „Solomon Moisăi Leiba Jidov ot Bălţi" venitul 
~atelor lui dela Soroca: bezmenul pe case, dijma, moara dela heleş
;kie, moara cu cai, „orânzile acestor sate şi crâşme cu pivniţe", pe 
ţ250 lei aur 1). Tot un Ovreiu a luat pe un an „orânda băuturii 
Jatului Căbujii, cu moara de acolo şi a părţilor din moşia Toleştii 
~n acest ţinut al Sucevei, ale dumisale Ianache Cantacuzino, biv 
yel Vistier" 5). Găsim, deasemeni, Evrei hrisovuliţf şi prin Boto
şani, „jidovi orândari" prin sate ar moşiilor Hotinului, în i8o6 6). 
:Evreii din Herţa, aşezaţi din „strămoşi şi părinţi", sunt arendaşi 
âi moşiei Vornicului Grigorie Ghica, în r8r3, îi aduc pagube de 
j6.ooo lei şi, totuşi, se plâng contra lui 2). „Orândătorii" Şcheii 
{Roman) vând, în r8r7, otânzile lui „Leiba Jidov" care stoarce 
pentru · băutură pe locuitori şi, nesocotind dispoziţiile în vigoare 
{era ordin a nu se împlini pentru băutură decât I5 .bani fruntaşul, 
;ro mijlocaşul şi 5 codaşul) au pus mâna pe lucruri şi vite 3). In r827, 

!llil Focşăneanul, supus austriecesc din Fălticeni, luase în arendă 
oşia Săveşti dela Aga Constantin Cauta, pe şeapte ani 4). 

In r783, se întâlnesc la Focşani „jidani orândarî" 5). Deşi 

opreşte negoţul de cârciumă prin sate încă dela mijlocul sec, XVIII, 
vreii reuşesc să ridice opreliştea în I804 şi de atunci ţineau câr
uma boierească în apro;:i.pe toate satele ţării 6). Iar.dacă pela finele 
c; XVIII, găsim puţini Evrei prin oraşe, iar prin sate nu era 
'ci pomeneală 7), în r820, sunt 984 capi de familie la sate 8) (cari 

puteau fi decât cârciumari şi arendaşi), iar în r827, găsim rzoo 
âfciumari în satele Moldovei 9). 

Pe câtă vreme AL Vv. Ipsilanti opreşte vinurile, rachiunle 
·J1orilca streine 10), în r785, un Evreu capătă drept de velniţă în 
ucureşti; în r79r, un evreu polonez era cârciumar, precum în 1773, 

o casă a Slăvuţei Ovi;eica în care se bea vutcă 11). Hangerli Vodă 
dădea şi loc de poverne în capitala Munteniei 12). 

In Bucovina, nedispunând ·de capital şi nebucurându-se de 
redere, nu puteau întreprinde vreun negoţ mare, aşa că ocupaţia 
de căpetenie li era cârciuma 13). In Maramureş, unde îşi fac prima 

•. r) St .• şi Doc. ,VII, 235, no. 104 şi N. Iorga, Note istorice. 2) Doc. Cali
hi; I, 498-g, no. 186. şi Note istorice. 3) Ibid, I, 536. şi Note istorice. 4) St. 

.oe., VII, 263, no. 199 şi Note istorice. 5) N. Iorga, Ist. Com. II, 38. 6) Verax, 
· ; ro8. 7) Furnică o. c., I08. 8) Vera:x:, o. c., ro. 9) Ibid, ibid. IO) St. şi Doc. 

, 101 şi .urm. 11) N. Iorga, .Ist. Com. II, 12) V. A. Urechiă, VII, p. 202. 
K Duică, o. c., I5I. 
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apariţie în 1818, se ocupă cu negoţul, dar mai cu deosebire cu câr
dumăritul 1). 

Până la Regulamentul Organic, arenzile cad pe încetul în 
mâinile lor, pe .câtă vreme proprietarii sunt buni bucuroşi de· câş
tiguri mari fără muncă 2). 

Zărăfia ~i camăta sunt alte instrumente de tortură în mâinile 
Evreilor contra Domnilor, boierilor şi ţăranilor. Deţinătorii de capi
taluri mari în această perioadă erau creditorii supuşi ruşi şi austriaci, 
în special Evreii 3), pr:ecum şiîn împrumuturile interne, printre streini, 
to.t aceş.tia jucau un rol hotărîtor 4). Deja în 1817, Evreii sunt soco
tiţi în Moldova ca st~pânii acestui gen de comerţ, practicat în.Mun
tenia mai ales de Greci 5). 

Sub Alexandru Moruzi, domn în Muntenia între 1793-96, 
C:l,măta - această plagă, de care sufereau negustorii mici - era 
exercitată de Evrei, Turci şi Ar:meni, precum şi mare .Parte din arti..,.. 
colele de monopoluri şi de narturi erau acaparate de sudiţi evrei, 
greci şi armeni,. toate acestea apăsând din greu asupra bieţilor negu
ţători indigeni 6}. Sub acest Domn, atât de. iubitor al poporului, su
diţ:B se înmulţesc în mod. îngrijorător, încât streinii deveniră sin
gurii conducători ai economiei naţionale 7). 

Pentru împrumuturile mai însemnate, Evreii erau foarte cău
taţi. De aceea, Ioniţă Sturza, pentru .toate împrumuturile ce le în
cearcă în streinătate, se adresează Evreilor, cum a fost cazul şi cu 
unul de 3000 galbeni, în 1822, pe care îl încheie cu nişte Ovrei din 
Polonia.8). Dealtfel, Evreii, din cei supuşi austriaci, îi găsim de nenu
mărate ori car c.reditori ai boierilor şi chiar ai Domnului -- fie pentru 
împrumuturile ţării, fie pentru cele personale 9). 

1 

Nu cunoaştem în cifre suferinţele ţărănimii moldovene şi mun
tene în această perioadă, adică cât de mari era,u, · toate pricinuite: 
de plaga cămătăriei exercitată de Greci, de Turci şi de Armeni -
cari încep să cam dispară ca forţă şi virulenţă - dar mai ales de 
Evreii austriaci şi cei ruşi. Date statistice ni sunt date numai pentru 
datoriile contractate de boieri. Această clasă gemea sub o povară 
de datorii de nenumărate milioane. In 1827, numai creanţele cre
ditorilor evrei; supuşi ruşi, se cifrează la câteva milioane lei, sumă 
care nu este - observă G. Zane - deloc mică, când o comparăm 

1) N. Popp, studiu „Consideraţiuni etnodemo grafice asupra populaţiei Româ
niei" în Rânduiala, vol. II, Caet 3. 2) N. Iorga, Istoria Evreilor. 3) G,.zane, .o. c., 
p. 232. 4) Ibid., o. c., 232 şi 233. Vezi. şi Wilkinson, 'fableau historique, geographigue 
et politique de la :Moldavie et Walachie, Paris, 1824, p. 162. 5) .G: Zane, o. c./ p. 
337;. Vezi şi N; Iorga, Ist. Com. II, 134· 6) Furnică, o. c., 55-56. 7) Ibid, }bid.- apud 
Contele d'Hauberive. 8) Doc. Hurmuzaki, XVI, p. 2r. Vezi şi G .. Zane, o. c., 232. 
9) G. Zane, 1. c. · · 
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cu bugetul statului, care la aceiaşi epocă, avea un capitol de chel
uieli totale - ale domniei şi ale ţării - în sumă de lei 2.676.623,4I. 

Şi aceste creanţe - spune mai departe acelaş autor - nu trebi.te 
'::;ă fi reprezentat decât o mică parte din datoriile boiereşti, căci cei 
<mai numeroşi deţinători de bani erau supuşii austriaci - în spe
:dal Evreii 1). 

Această situaţie disperată, datorită, între multe altele, rava
giilor săvârşite de revoluţia grecească din 1821, când boierii au su
ţerit pagube imense cu prădăciunile, precum şi invaziunile strei
:llilor, a determinat pe Domni şi boieri să ia măsuri de reglementare 
<:11ouă a raporturilor între creditori şi debitori. Măsurile au fost luate. 
I11 1825, Domnul muntean decretează, în favoarea domniei şi a ~s-
~ieriei, ca toate .datoriile să fie rambursate pe cursul galbenului 
1-0.ela venirea la domnie 2); iar în 1827, Divanul, prin anaforaua 

;}sa, c:re şi .în ~oldova, o nouă orânduire între creditorii cari au fugit 
;cu smetunle intacte pe de o parte şi pe de alta cu debitorii cari 

văzut averile distruse în revoluţia din 1821, ceeace a pricinuit 
.• urcare a galbenului în folosul celoţ dintâi şi în paguba acestora 
-di~ urm~ 3), „care din nenorocire sunt toţi pământeni şi ocinaşii 
•Moldovei" 4

). O asergenea redresare a datoriilor boiereşti către su
~tişii austriaci, în special Evrei, prin acordare de moratoriî, a avut 
oe şi în 1820, pretinzând sume ce se ridicau, cum am spus mai sus, la 
· âteva milioan~ lei, întrecând cu mult bugetul ţării şi al domniei 5). 

In Bucovina, comisiunea instituită de gen. Enzenberg ceru 
lege contra cametei şi pentru Ovrei mai mult loc de desvoltare 
.meseriile în cari nu erau încă primiţi, ceeace provocă 0 mare ne-

. ulţumite printre Ovrei şi trimiseră o deputaţiune la Viena 6). In 
. :~~al, camăta făcea ravagii - îndatorau pe ţărani, ca şi aiurea, 
ferindu-le băutură multă pe credit primejdios 7). 

c) Metodele de cari se serveau în activitatea economică. 

Felul de a lucra al Evreilor şi de a se comporta în noul 
~di~ :ocial, în care se înfipseseră ca un corp străin neasi
labil mtr'un organism sănătos, rămâne mereu aeelaş, ampllfi 
ându-se însă şi mai mult pe măsură ce împrejurările noui politice 

1l. Ibi~, ibid. 2) Ibid, p. 233 - La pag, 21, aflăm că un moratoriu în favoarea 
_vo_rm;ului V. R~:et are loc, în Moldova, în 1825, pentru datoria lui de y,. milion, 
r Şl li·. A. 1'.!rech1~, :M?ratorium, An. Ac. Rom„ 1887-1888 - deşi a5eme;.ea mă

._Jrau mt;rz1se prin hrisovul lui Alex. Calimachi. 3) G. Zane, o. c., 234_ 35. 4) Ibid. 
4-2.42. D11:1 an~f~raua, doi_imului întemeiată pe principii moderne de legislaţie în 
.meniul cred~tul.m ş1 a m~unlor de apărare. 5) Vezi nota r. 6) B. Duică, o. c., p. 107. 
gea cam~te1 din Ungaria, art. XXV din 1883 § 22 a revenit la dispoziţiunile din 
86. 7) Ib1d, p. 157· 
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şi sociale erau mai mult în fav0area lor ş(cu cât se vedeau mai mulţi. 
Evreii vin - orideunde pornes~ şi se revarsă - cu aceleaşi păcate 
ancestrale şi le aplică, cu răsunete din ce în ce mai violente, în me
diu1 românesc, obieinuit a duce o viaţă cu totu1 diferită de aceea a 
nouilor oaspeţi. 

Dela capul locului, va trebui să precizăm acest mare adevăr. 
Evreii nu s'au ptţtut şi nici nu s'au silit a ·se încadra în noul sistem 
de norme morale ce guverna societatea românească, ci au căutat 
să trăiască în ea pompându-se bogăţiile, dar să trăiască dincolo de 
ea, ca viaţă morală şi cetăţenească. Au vrut şi au ţinut cu tot dina
dinsu1, adică, să trăiască o viaţă aparte de ghetto, cu mentalitate 
străină de aceea a băştinaşilor, cu apucături prădalnice şi de nimi
cire a mediu1ui nou în car.e au intrat, în zdrenţe şi flămânzi, în~r
maţi cu toate instinctele atavice, dar n11 şi cu sufletu1 curat. Şi au 
continuat să ducă viaţa ca nişte paraziţi primejdioşi ai societăţii 
româneşti, nu ca elemente creatoare de forme noui şi civilizate, 
forma lor de guvernământ fiind numai Kahalul şi sistemul de prin
cipii morale cel prescris de Talmud, croit şi răscroit în interesul lor 
egoist şi feroce de învăţaţii iudaici dealungul veacurilor. Aceste 
instituţiuni, Kahal şi Talmud, i-au oprit expres de a se încadra· 
într'o viaţă ordonată şi civilizată şi toate mărturiile trecutului con
curează în a ne dovedi că ei au luptat, prin toate mijloacele ce le 
stau la îndemână, ca să dezorganizeze această aşezare de stat ro
mânească, ai cărei bărbaţi luptau din greu tocmai pentru a încadra 
Principatele noastre în sist~mul de norme şi de conduce;e adoptate 
de ţările apusene. 

Să vedem cum ne apar în lumina documentelor trecute şi 

cum .au fost văzuţi şi judecaţi de scriitorii şi călătorii streini, ca şi 
de cronicarii şi marii deip.nitari sau voevozii noştri. 

Documentele ni-i · arată ca duşmani ai higienei corporale ş:i 

sociale. De pildă, mrse supun măsurilor"împotriva ciumei ce bântuea 
ţara în 1824; ba dimpotrivă, se plâng la Consulate că sunt năpăs
tuiţi şi străbat s.atele murdari şi gâlcevitori, etc. 1). Consulu1 pru
sian scria că sunt. tot aşa de murdari, ca şi Turcii şi Ţiganii şi că 
nici un alt p<îpor nu este ca aceştia 2). 

Obiectivul comerţutui exercitat de ei nu ţine seamă de nici 
o normă de morală socială sau de interesele poporu1ui şi ale statu1ui 
în care trăesc. Tot ce putea renta într'un fel sau altu1 era obiect 
şi metodă de comerţ : cămătăria cu oricine şi în condiţiuni distru
gătoare, cârciumăritul de natură să otrăvească fiinţa eticobiologică 

1) N. Iorga, Istoria Evreilor. 2) Ibid. 

a rasei, spionajul în favoarea lor şi .în paguba oricui, falsificarea de 
acte de orice natură, contrabanda cu mărfuri şi monede, ocolirea 
legilor prin conrupţie, matrapazlâcul - adică specu1a de mărfuri 

şi concurenţa de orice fel şi prin orice mijloace, obiectele sacre, furtuFT 
înşelăciunea, sperjurul, specularea muncii altora, traficul de carne 
vie, introducerea clandestină în ţară, specularea monedelor, falsi
ficarea sau alterarea lor, mituirea, etc. Dacă n'au creat nimica în 
industria naţională, aceasta au făcut-o, iarăşi, din două conside
raţiuni: Evreii au fugit de o muncă susţinută care reclama sforţări 
de voinţă ş1 de energie, fizică şi morală şi fiindcă, în al doilea rând. 
ea nu renta mai bine ca cele de mai sus şi, fiind la începutul ei, 
industria p:utea fi şi riscantă. C~nd industria va oferi condiţiuni priel
nice ei, şi mai cu seamă atunci când va fi învestită cu privilegii 
importante şi aducătoare de câştiguri necalculate fără nici un risc, 
atunci Evreii vor năvăli în această ramură de producţie şi vor şti 
să ·stoarcă toată energia şi toate posibilităţile de economie ale acestui 
popor incapabil să se apere. 

Iată cum glăsuesc documentele. Nu ascult.au sudiţii, în spe
cial Evreii, nici de ponturile hrisoavelor, nici de tetalbaşi, nici de 
b_reaslă, nici la ·alte angarale nu ajutau, nici beilic nu lucrează de 
obiceiu, ci fac o concurenţă ruinătoare, eftinind nartul, luând dela 

. pământeni calfele şi ucenicii, băgându-i în prăvăliile lor ca să le ia 
ucenicii Şi momindu-i... Aşa se plângeau pământenii către· 'Vodă 

lpsilante 1). Cu ceilalţi negustori - Greci, Sârbi şi Bulgari, etc.
Românii nu avură de luptat, căci şi ei erau raiale supuşi legii bres
lelor, birurilor şi narturilor, precum şi comercianţii europeni cari 
nu erau meşteşugari rar se abăteau dela prescripţiile narturilor, 
fiindcă şi dacă deschideau ma:gazi de toptangerie, desigur ei vin
deau numai cu toptanul la negustori ct1 mărunţişul, 'cari erau pă
mânteni, pe când Evreii. se abătUră dela această linie de conduită 
dreaptă şi leală dela primul pas ce făcură ei pe calea comercială 
şi industrială în Principate. Ci, mulţumită avantagiilor dobândite 
prin rugăciuni, intervenţiei consulilor streini, dării de bani şi felu,... 
ritelor alte mijloace, Evreii câţi se stabiliră în Principate - veniţi 
din Turcia, Galiţia şi Rusia - goi şi lihniţi, în scurt timp, se înţo
liră, se îmbogăţiră, se înmulţiră, prinseră chiag şi începură a-şi chema 
rfi.aete şi pe coreligionarii lor,ca:să se stabileascăaci, .ca într' un adevăr 

<pământ al Făgăduinţii 2). · 

Unele documente ni-i :rată ca zurbagii :şi falsifica'tqri ·şi con-

I) V. A. Urechiă, XI, p. IIO şi Furnică, o. c., 74 - 75· 2) Furnică, 
c„ 106-107. 



·trabandişti 1), sau că s'au umplut târgurile de jidovi speculatori 
şi să,raci 2

). sau. de jidovi săraci, vagabonzi şi cerşetori ---, Betteljuden, 
--eum îi arătau altele 3). 

Mijloacele obişnuite de conrupţie de cari se serveau, cu pre
-dile~ţie şi, zilnic, ca mita sau. „mîzda", ca să eludeze legile şi regu
lamentele, chiriile mari ca să ia locul concurenţilor băştinaşi, ;,smo
meala" calfelor şi ucenicilor, „matrapazlâcul" - acea formă: de 
-concurenţă şi de speculare întru .totul întrebuinţată de ei, ocolind 
piaţa publică, bâlciurile şi târgurile_ dela hotare şi/ umblând prin 
sate. sau aţinând calea producătorilor spre târguri sau dosind măr
furile ca să le vânză cu preţ mai mare, etc. 

O mare plagă a comerţului mic românesc al ţăranilor era ceata 
precupeţilor, mai toţi străini, cari ieşeau înaintea ţăranului, cu mulţi 
metri înainte de a intra în oraş, să-i cumpere cu viclenie şi înşelă
ciune, pe nimica, toate produsele ce aducea de vânzare, ceeace a 
determinat pe A. Moruzi şi alţi domni să ia măsuri de proteguire 
a intereselor consumatorului 4). Cum procedaseră cu comerţul mic, 
aceiaşi luptă o duceau şi împotriva industriei mici, căutând prin 
toate mijloacele - între. cari cel mai convingător era ~ituirea -
să câştige privilegii şi scutiri, ceeace făcea imposibilă concurenţa 
din partea meşteşugarilor pământeni şi, astfel, Evrei de peste ho
tare puneau mâna pe industria mică, pe toată ziua tot mai mult. 
Cel mai devotat acestora a fost Vodă Hangerli 5), care nu visa decât 
să facă cât mai multe parale şi, în schimbul acestora, el da cele ma"i 
multe pitace şi hrisoave în favoarea acestor oaspeţi noui cari ştiau 
să le plătească bine 6). 

Din toate afacerile lor - îngăduite sau nu şi fără a ţine seamă 
'Că sunt oaspeţi în ţară străină - Evr:eii încearcă să aibă profit cât 
mai mare. Astfel, în calitate de marchitani ruşi, ei nu se supun la 
plata vămii la Focşani de 3 % pentru marfa ce vindeau la oştirile 
:ruseşti, ceeace face pe Vistierul Hagi Moscu care ţinea vămile să 
se jeluiască Divanului, iar pe acesta să intervină pe lângă generalui 
Repenski, în ·23 Martie, 1812 7). Deasemenea, ca negustori de rachiu, 
:ei nu se supun a plăti dările, câte 4 parale de vadră, după cum este 
„huzmetul cumpărat al podăritului" 8). 

.. , Nu vor să recunoască obligaţii, datorii şi angajamente solemne 
faţă .de particulari sau stat. lată' pe un Mark-0.s Pateschok, născut 
.în Brodig, care, în proces cu Teodor Chiriac Ciocan din Viena,· mai 

• 

1rv. A. Urechiă, VII, p. 2II şi VIII, p. 634 şi urm. 2) UriCariul, I, p. 2I. 
-3') V..' . .A,. Urechiă, III, p. 354. 4) Ibid, ·VII, p. 2rr. 5) Ibid, ibid. 6) Ibid, XI 
p. 652-653. 7) Ibid, XI, p. 844. 
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decât să-şi recunoască datoria 1). Sau unul Bron,lf.
Jţein, înşelător şi mincinos, supus sau sudit rus; cu cin de cavalerie, 
~eeace îl punea la. adăpost de urmăriri, lua în antrepriză cărţile de 
joc, dar, tocmai când să numere banii, dispărea din ţară 2). 

Tot ei introduc şi loteria ca un mijloc inedit de amăgire a bunei 
ieredinţe şi de spoliere a masselor. Intr'atâta erau de bine văzuţi, 
încât domnul muntean nu le acorda o îngăduinţă mai mare ca 15 
zile - cum a făcut-o faţă de suditul austriac Baltazar în Iulie 1793 
sau. cu Michel Beceru în 13 August, 1794 3). 

Toată practica comerţului evreesc este un sistem de şarla

'.tanii şi înşelăciuni, atât pentru lumea românească, cât şi pentru 
.cei din alte ţări şi, în concurenţă de şarlatanisme cu Grecii cari câte
<0dată îi şi întrec - observă W. Sombart - ei au desfiinţat ~omerţul 
:indigen 4). Fiindcă negustorul evreu vrea clienţi, clienţi cât de :mulţi 
~i, pentru a-i obţine, el întrebuinţează cele mai variate mijloace, 
~ari nu se puteau încadra în condiţiunile morale ale comerţului de 
acum o sută şi mai bine de ani, comerţ dus în virtutea unei tradiţii 
lungi; pe când negustorul evreu nu recunoaşte nici o tradiţie, el 

'venea dezbrăcat de orice restricţiuni morale 5). • 

Evreii au încercat creditul mărunt între negustorul detai_list 
· cumpărătorul de toate zilele şi, astfel, au pătruns la sate, pentru 
aptare.a altui negustor şi pentru ·crearea unei noui clientele 6) şi, 

u asemenea mijloace, el a prins la ţărani şi la târgoveţi şi a reuşit 
ai ales la ţărani - victimele lui de predilecţie, pe cari îi· înşală 
tot, la „monedă, socoteală, greutate, balanţă şi la mai cine ştie 

!Ce" 7). Ei vindeau marfă proastă, dar arătoasă, eftină şi le vindeau 
.lllarfa eftină, fiindcă falsificau calitatea mărfii, prin amestecarea 

i cu materii mult mai eftine, pentru a-i mări cantitatea sau prin 
repararea ei cu alte materii prime decât cele obişnuite, bine înţeles 
u mult mai eftine decât acestea 8). 

Evreul reprezintă concurenţa nesănătoasă a muncii rele, su
rficiale, cu munca dreaptă şi temeinică. „Eftin şi rău", e deviza 
~eului până ce ruinează pe creştin; „Scump şi rău" e deviza lui 

. nd rămâne stăpânul pieţii 9). Şi consulul francez Parant scria„ 
fi Iunie 1798, că, pe lângă negustori şi cămătari cari strică preţu-

I) N. Iorga, Istoria Bucureştilor, p. 193 - ap. Nistor în Hurmuzaclii, p. 828 
·unn. : Un Liborius Gottingen 'declară că a· auzit 'cum soţia îi zicea lui Pateschok : 
abd.ă şi nu spune nimica". El stătea în legături cu bogasierul Teodorachi. şi cu 
itorul Gheorghe Dirstoreanu, cu Mihai pecetarul, cu Vasilachi Braşoveanul dela Sf. 

heorghe, chiar cu Ragi Moscu. 2) V. A. Urechiă, o. c., XI, p. 840-84r. 3) V. A. 
;rechiă, III, .p. 359-60. 4) Vezi G. Zane, 333-334. 5) Ibid, ibid. 6) Ibid.,.346. 7) 
l'Lefebre, Etudes diplomatiques et economiques sur la Valachie, II, Paris, p. 307-309. 

G. Zane, locul citat. 9) M. Eminescu; Despre drepturile politice ale Evreilor. 
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rile şi ucid comerţul descurajând pe puţinii negustori cinstiţi cari 
ar vrea să-l facă să înfl?rească, meşterii „europeni" făceau din fugă 
lucru de tot felul 1). Concurenţa neleală care li se atribue în docu
mente, acea „ucidere a alişverişului" negustorilor indigeni, au rea-:
lizat-o în mare parte prin scăderea de preţuri şi mijloacele de cari 
se serveau în Apus şi pe cari le-a denunţat Sombart, rămân valabile 
şi pentru ţările noastre: cumpărarea de marfă de contrabandă -
de războiu sau obişnuită, negustorire de gajuri, cumpărări dela 
oameni în criză, dela bancrutari, dela licitaţii, negustorie de pro
duse contraveniente şi comerţ pus pe faliment 2}. 

Comerţul ambulant a fost, deasemenea, un mijloc de captare 
a clientului din straturile de jos ale societăţii. Ştim deja că, încă 
din I8I7, Evreii .. erau socotiţi în Moldova ca stăpânii acestui ge.n 

. de comerţ, practicat în Muntenia mai ales de Greci. Se pare că acest 
. negoţ ridica multe nemulţumiri, căci se pretindea ca . boccegiii şi 

precupeţii „să fie opriţi de a mai umbla fie pela sate ori târguri, 
ca unii ce în aceste specule sunt cunoscuţi şi împovărători popula
ţiei şi cei mai mulţi dovediţi de furi.„" 3). 

Documentele trecutului ni-i zugrăveşte ca oameni de rea cre
dinţe. Din anaforaua Sfatului administrativ, înaintată spre stu
diu; în 24 Noembrie, IJ82, domnului Alexandru C. Mavrocordat, 
extragem cele de mai jos: ... „că breasla jidovilor care s'au obici
nuit cu acest fel de urmări a cumpăra cu anul moşiile şi de a ţine 
arende prin sate, nu puţine supărări şi pagube pricinuiau nu numai 
la stăpânii de moşii, dar şi la. locuitorii acefor sate, căci ma1 întâi 
de tocmelele ce făceau ei cu stăpânii moşiilor şi cu zapisele lor ce 
le dau pentru tocmeli, niciodată nu se ţineau, ci fel de fel de pri
cini şi amestecături arătau spre păgubirea stăpânilor moşiilor. Şi 
în loc, unde. era să se folosească stăpânul de venitul moşiei s~le, pa
gubi şi supărări aveau ... " 4). 

Aceasta cu boierii, mai ales. Dar aceiaşi rea credinţă o avea 
şi faţă de săteni - după cum rezultă din aceiaşi anafora - pe cari 
„îi îndatorau cu bani din vânzările băuturilor lor şi unde de pe bău
turi rămânea ~ineva dator câte cu ceva, ca nişte înşelători, îi încărca 
şi îi năpăstuia mai mult, îndoit şi întreit, din care cei mai mulţi din 
locuitori se sărăceau cu totul. Şi alte multe sărăcii şi pagube se fă
ceau şi se pricinuiau şi la stăpânii moşiilor şi la locuitorii satelor, 
de vreme ce ei cu totul sunt porniţi a cerea chipuri cu care ar putea 
să înşele, să năpăstuiască, ori pe stăpânii moşiilor cu tocmelele ce 

l) N. Iorga, Istoria Evreilor. 2) W. Sombart, Les Juifs, 192-193 şi G. Zane, 
337-338. 3) Acte şi legiuiri, 586-587 - ap. G. Zane, 337. 4) M. Kogălniceanu, 
Archiva Românească, ed. II, v. II, p. 179-182. 
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fac, ori pe locuitori să-i încarce la câte puţine datorii ce rămâne de 
·pe băutură. Pentrucă ei, fiind oameni săraci, după cum singuri ei 
se mărturisesc, altul nu crede sărmanului cât de puţin. Aceste fapte 
care le au ei cu încurcăturile şi năpustuirile ce fac, ei o socotesc ca 
o negustorie, iar nu se uită la pagubele şi sărăciile ce se pricinuesc 
de" mulţi de către dânşii. Aceste urmări ale lor fiind ştiute şi nesu
ferite de către toţi, a silit domniile din trecut să hotărască ca să 
lipsească jidovii de prin sate" 1). 

Am reprodus mare parte din acest monument de profundă 
înţelegere a durerilor unui popor, înfrăţind prin suferinţă şi pe 
boieri şi pe ţărani, monument totodată de o înaltă gândire politică 
şi de nedezminţită simţire românească. Şi este cu atât mai preţios 
acest. document, cu cât el este şi astăzi după r6o ani, de o actua
litate impresionantă . 

I'n nici un domeniu de activitate economică, Evreii n'au în
ţeles să conlucreze cu băştinaşii, n'au ştiut să armonizeze într'o 
atitudine ci\Tilizată interesele societăţii în care trăiau şi pe ale lor, 
ci, cu o râvnă diabolică neadormită, să o distrugă, - cum a fost 
în domeniul creditului mai cu deosebire - reducând, pe ţăran ca 
şi pe boieri, la sapă de lemn. Dela început, s'au manifestat ca cen
trifugali. In I828, de pildă, ei nu iau parte la conducerea târgului 
din Botoşani, cum făceau Armenii şi Grecii 2). 

In activitatea lor cămătărească, este interesant de a cunoaşte, 
din descrierile contimporane, acea speluncă denumită bursă şi în 
care, în sec. XIX, se organiza specularea până la sânge a poporului 
românesc, aşa zis::: bursă pe care a viz~tat-o Lefebre şi pe care o zu
grăveşte ca instalată într'o cafenea unde bancherii, zarafii şi cămă
tarii se adunau neregulat la un pahar cu rachiu, pentru a vorbi 
,;despre tot şi mai ales de afaceri" şi unde ofertele şi cererile de 
hârtii-valori erau raportate de banch~rii cari făceau aceste operaţii, 
de obiceiu numai când şi cum .le conveneau 3). 

Am văzut mai sus, cum, datorită creditului. mărunt introdus 
între negustorul detailist şi cumpărătorul de toate zilele, au pă

. .truns în sate, au distrus clientela negustorului băştinaş, reuşind, 
·astfel, să-şi introducă marfa falsificată şi să subjuge pe ţăran şi pe 
.târgoveţ, înşelându-i pe toţi deodată. Activitatea Evreilor ca ban
cheri-cămătari a stârnit din totdeauna proteste. Ceeace Jăcea ca 
aceste proteste să fie uneori foarte energice, nu era numai dobânda, 
dar şi modul de execuţie a debitorului neplatnic, execuţie aspră 

l) M. Kogălniceanu, Archiva lfomânească, ed. II, v. II, p. 179-182. 2) N. Iorga, 
ote istorice. 3) Th. Lefebre, o. c., J?· 315. 
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şi nemiloasă, pe care o suferă totdeauna debitorul creditorului sudit ; . 
iar când se întâmpla ca un supus străin - dintre cari, după cum 
ştim, aproape în unanimitate erau Evrei - să fie debitor, totdeauna, 
el întârzia cu plata sau căuta fel de fel de mijloace pentru a scăpa 
de datorie, printre cari invocarea .de mărturie mincinoasă era ll;nul 
dintre cele mai curente. Alteori, ei fugeau peste hotare, sărăcind 
pe creditorii băştinaşi. Pentru garantarea rambursării capitalului 
împrumutat, însă, Evreii ştiuseră să organizeze un sistelll.

0 

de garanţii, 
printre cari cumpărarea unei supuşenii streine avea o valoare mai 
mare chiar ca aceea a unui titlu de ipotecă. In această sferă de acti
vitate a Evreilor - prin comerţ sau împrumut de bani - se cu
prindeau toate clasele sociale 1), încât Moruz a putut spune că „Evreii 
.au făcut tributare toate valorile ca şi toate clasele societăţii, dela 
·cei mai bogaţi proprietari până la cei mai săraci ţărani" 2). Ba, unii 
din Evrei. vin. în calitate de sudiţi în ţară, „înşală locuitorii, după 
-cari dau falimente frauduloase şi mănâncă banii raialelor" - aşa 

cum reies~ din plângerea domnitorului Ion Sandu Sturza al Mol
-dovei adresată Sultanului 3). 

Alte documente ale trecutului mai vorbesc şi de o specie de 
cămătari pentru nevârstnici - minori 4), adică de o specie de cămă
tărie care se mărginea numai la ademenirea celor minori spre a-i 
prinde în mrejele înşelăciunii. Sezizat de un caz din cele mai multe, 
de cazul unui Evreu cămătar cu un fecior de boier nevrâstnic, Domnul 
dă ordin ca Agenţia „să dea N'izam şi la alţi semeni ai lui ca să n'aibă 
.a mai face alişverişuri cu copiii, din care pricinuesc gâlcevuri şi 

-da vale" 5). 

La această calamitate, camăta, care făcea pe negustori şi nevo
iaşi să pl!tească dobânzi fabuloase, era"..1 angajaţi şi Turcii şi câţiva 
Armeni, iar camăta purta numele de „astar'', ceeace face pe Moruzi, 
în 25 Iulie I-J93; să dea nizam, oprind pe Români a se împrumuta dela 
'Turci 6). „Astar" în limba turcă însemnează căptuşeală. 

Nu fac măcar un pas cinstit, ci întotdeauna ocolesc legile ţării, 
nesocotesc .orice principii etice şi . tot ce garantează prin respectare o 
viaţă socială sigură şi frumoasă. Da.că se -introduc în Ţările Româneşti, 
-ei, dela capul locului, se pun învrăjmăşie cu legile şi autorităţile : intră 
în. ţară fără paşapoarte, iar cân.d sunt încolţiţi, ei prez'ntă cert'ficate 
de provenienţă dela fraţii""'din Snyatin, Horodenko şi Stanislav 6

) şi, 
·de î11dată ce pătrundeau în ţară, se însurau cu Evreice, căutând să se 

• 1) Th. Lefebre o. c., 3r5. '2) G. Zane, 1. c., 3) N. Iorga, Plângerea lui.Ioan 
Sandu Sturza-Vodă,· p. 5. 4) V. A. Urechiă, I, 22-23. 5) Ibid, ibid- Ve~i ce se 
:zice. de Evrei şi în Hurmuzaki, p. 184, No. IV. Cod 43, fila 449 verso. 6) Ib1d, III, 
-p: 347 şi 35r. 
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pună sub protecţia Agenţiei austriace ca să capete spnJlll în conflic
teie cu localnicii - aşa cum. declara însuşi reprezentantul austriac 1). 

Cârid nu erau primiţi toţi, atunci unul din ei se boteza ca să le fie de 
ajutor la ceilalţi 2). Şi ca să binecuvânteze pământul moldovenesc şi 

. cel muntenesc cu cât mai mulţi cetăţeni de ispravă, aveau obiceiul să 
se însoare la r5 ani 3). Ba, mulţi se introduceau şi ca medici clandestini, 
tocmai ca să fericească cu cunoştinţele lor pe cetăţenii ţărilor de adop
ţiune 4). . 

Evreii Încep (le mult· să se boteze pentru a se aranja mai bine .. 
Documentele vorbesc.de asemenea acte, încă dela r74r, când un Stati 
Grecul se însoară cu Smaranda Jidoavca sau se botează un jidov din. 
Răuşeni - Suceava şi aitul din Dingeni-Lăpuşna, sau, în r763, când. 
o botezată ţine pe unul Ştefan .Scraba 5). Documentel~ vorbesc de alte 
asemenea acte, când unii membri din câteva familii de Evrei din Iaşi 
şi Botoşani se botezau, ca Solomon Botez, care fu şătrar şi vornic de 
Câmpulung, ca Ion şi Nicolae Botezatul din r735-36. Câteodată, '·se· 
b~teza vreo soră pentru ca să servească de legătură în toate părţile 6)

In .II Iunie, r803, una Maria se bucură prin hrisov de miluirea lui c_ 
I psilanti, fiindcă „din legea ovreiască a tras la pravoslavnica credinţă" 7)-

... Să:-i judecăm şi sub alte înfăţişări. După câte am expus mai sus, 
•ţi n'au. contribuit la crearea niciunei industrii utile societăţii, ci s'au 
mărginit numai la fabricarea rachiului. N'au putut să trudească mun
ciÎe. grele, singurele creatoare de valori sociale. In Bucovina, au refuzat 
să se ocupe cu munca câmpului şi ori au fugit care încotro, ori s'au 
strecurat la noi în mod clandestin, ocupându-se de alte afaceri. Dacă 
s'au ocqpat, la noi şi aiurea, cu fabricarea de rachiu, apoi muncile grele-· 
toţi oamenii muncitori, cărătorii, amestecătorii şi fochiştii nu se recrutau. 
dintre Evrei, ci dintre Români şi Moldoveni 8). 

Sforţări cât mai mici, câştiguri cât mai mari - aceasta a fost 
ieste lozinca lor. De aceea, făceau contrabandă cu tot felul de obiecte: 

rachiu 9), de silitră 10), de monede pe care le scoteau afară din ţară 11) 

au pe care le introduceau ca să le speculeze 12). 

. Făceau comerţ necinstit şi meşteşugul lor îi ser':ea la aceasta .. 
rau meşteri în a fura „argint din caragroşi nemţeşti" 13) •. Un Evreu 
• 1:Botoşani, prin r826, ştie să prefacă colonaţii în sfanţigi, fără să 

·himbe calitatea metalului şi să câştige, totuşi, doi lei şi jumătate 

r~. N. Iorga, Ist. Evreilor. 2) Ibid, ibid. 3) N. Iorga, Note istorice. 4) V. N. 
Clliă, XI, p. 902. 5) N. Iorga, Note istorice. 6) Idem, Istoria Evreilor. 7) V. fi.. 

iă;~, p. 397. 8) Furnică, o·. c., p. rn8. 9) Doc.· Hurmuzachi, X, Prefaţă de A. 
, XXV. Vezi şi G. Zane, o. c., p. 33_8. 10) G. Zane, Un' veac de luptă pentnt 

'irea pietii româneşti, Iaşi, 1924, p. 24. II) V. A. Urechiă. V. 359-60. r2f G. 
' Economia de schimb, 338. 13) Ibid, V, 358 nota I. 
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la fiecare colonat prefăcut 1). Zarafii excelau mai ales în sustragerea 
unei oarecari cantităţi de metal fin âin monede, în aşa măsură, încât, 
tot veacul al XIX-lea până la reforma monetară de după Unire, ocâr
muirile duc o luptă crâncenă în contra „calpuzanlâcurilor închipuite 
de jidovi" s), ca acea metodă - printre multe altele - după care 
, ,scot prin apă tare aur din galbeni şi-l trec prin speculare peste hotare" 3) 

sau pilesc imperceptibil marginile monedelor care nu se pot constata 
depreciate decât prin cântărire 4). 

In cursul războaielQr ruso-turce şi austro-turce dela finele sec. 
XVIII-lea, se făcea monedă falsă, iar mulţi falsificatori calpuzani erau 
sudiţi engle7i 5). Evreii erau meşteri în a face monede calpe. Când nu 
se făcea aceasta, ei treceau peste graniţă „m_onedă mai bună" 6). Ei 
strângeau banii de aur şi de argint din ţară şi îi exportau în Austria 
şi pe aiurea, unde câştigau cu agiuJ, aducând în ţară monedă cu va
loa5e fictivă, nu reală. Ei se serveau de o seamă de tertipuri ca să o 
scoată peste hotare, de pildă, o ascundeau în ceară topită, ceeace a 
determinat pe domnitorul Moruzi să-i oprească „sub straşnică pedeapsă" 
şi le-a impus ca, la expedierea cerii în streinătate, să fie chemat vameşul 
care să asiste la topirea cerii şi la pecetluirea vaselor 7): Unii Evrei aşe
zaţi fa.Bm::ureşti „nu caută -scrie istoricul V. A. Ur.echiă -de altă 
treabă ti alişveriş decât numai a strânge bani vechi şi a-i duce în ţările 
streine pentru ca să-i taie la taraphana spre a-i aduce aici să-i chel
tuiască 8), Aceste monede calpe erau răspândite peste tot. Un bancher 
evreu dela Braşov înşela cu bani falşi pe ciobanii a'rdeleni 9). 

Aversiunea contra zărăfiei şi zarafilor străbătea întreaga socie
tate şi ea se exprima foarte limpede în măsurile luate de ocârmuire 
pentru reglementarea comerţului de bani. Un regulament al zarafilor· 
este f;'icut încă sub Scarlat Alex: Callimachi, în r8r5, din care se poate 
vedea că zarafii se dedau la numeroase „calpuzanlâcuri, pricinuind 
5imţitoare pagube" 10). 

Evreii falsificau totul, până chiar obiectele sacre servind cultului 
creştin, precum procedau, ·de pildă, cu lumânările de ceară, când, în 
r826, la cererea Mitropolitului Veniarnin, sunt opriţi de a face aceste 
lumânări pentru biserici în cari ei puneau „săuri şi alte lucruri pricinui
toare de mârşăvie, neiertată cu totul Întru săvârşirea sfintelor slujbe"11). 

In acelaş an se conteneşte şi „lucrarea pâinii pentru creştini de către 
Jidovii din isriaful acesta" 12). 

I) Doc. Hurm. X, 354. ·vezi şi citatul de G. Zane, o. c., 334 şi N. Iorga, Note 
istorice. 2) G. Zane, o. c„ 340. 3) A.rchiva statului din Iaşi, Dosar, r764:_2013, fila 
468- apud G. Zane, l. c. 4) G. Zane, 1. c. 5).Ionescu-Gion, Istoria .Buciireştilor, p. 13. 
6) Ibid, III, 359-60. 7) Ibid, ibid; 8) Ibid, ibid. 9) V. A.. Urechiă, III, p. 359. IO) G. 
Zane, o. ~„ 261. n) N. Iorga, Istoria Evreilor. 12) Ibid, ibid. 
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Erau acuzaţi grav cu prilejul jafurilor din r82r, când li se punea 
se~mă cumpărarea de lucruri furate din mănăstiri 1), tot aşa după 

. m, m secolele trecute, topeau odoarele mănăstirilor creştine ale Bucu
ilor furate fie de Turcii năvălitori, fie jefuite de egumenii greci în 

'gătură cu aceşti jidovi şi tot. aşa după cum, pela r737, Turcii cari au 
rădat vrr:~trop~lia ·dela Târgovişte au dezgropat cele vreo 30 lăzi pline 
u bogaţnle lui Neagoe Basarab şi Petru Cercel, vânzându-le Jidovilor 
i Armenilor, odată cu candelele, potirele şi casele sfinte ale mitropoliei 
ârgoviştene 2). 

• l:'f u cunoşteau respectul de cele sfinte, nici de ·aceia cari serveau 
tarul. De o pildă, în r783, s'a stricat o sinagogă centrală, făcută fără 
()Îe, într'un han din mahalaua Răsyanului, unde Evreii luau prăvă
. e, .. majorând preţurile, dublând chiriile. „Şi pe preotul acestei sfinte 
· erici Răsvanul l-au necinstit : încă au ridicat şi mâna de au tras pe 
reot de barbă şi de păr, bătându-şi joc de cinul preoţiei lui, cum şi mai 

.ârtC>s chiar de sfânta biserică" 3). 
· Au negociat şi lucrurile de pradă furate de Turci, în r82r, la Iaşi, 

:timpul .. turbură~ilor, când au apărut îndată pentru a lua pe nimic, 
·Turcu armatei de ocupaţie, fructele din grădinile boiereşti şi altă 

ra~ă mai bo~ată decât aceasta : „Ce a fost mai bun la Turci - spune 
izvor contimporan - le-au cumpărat Jidovii şi Armenii din Roman 

· din Iaşi şi din celelalte târguri ce le stau în cale" 4). Intocmai ca. un 
••. J. ~e :o:bi ~upă pradă, ?:ţv~eii, şi în r784, adulmecaseră câştigul şi 
.gramadisera la Brad - m zilele revoluţiei celor trei martiri: Horia 
.oy~a şi Crişan - ca să cumpere eftin şi să vânză scump, ceeace ţă~ 

pr~daseră de pe moşiile şi castelele nobililor asupritori 5). 
Ob1ec:ul negoţUlui lor era şi spionajul. După documente din r784, 

purtau mtru ascuns corespondenţa în serviciul agenţilor streinî 
Moldova 6

). Alţi Evrei stabiliţi la Iaşi purtau ştiri din Polonia 
tru republicanii din Iaşi şi din Bucureşti, 7). Dar ei se mai îndelet

.eau şi cu t~a~icul de carne vie, fi~ angajând î:ntr'adins femei şi fete 
e de serncm, la dulghenile şi cârciumele lor, ceeace determină 
omnii noştri să interzică asemenea servicii, încă din r74r, cum a 
t. Constantin Vv. Mavrocordat 8), fie deschizând chiar localuri de 
·ţie, ca acel Evreu Wolf Tetelbaum din Cernăuţi, care avea, în 

c' în Bucureşti, o casă publică deschisă tuturor desfrănârilor şi mai 
~cuzat şi dy răpirea unui copil creştin 9). Prin mijlocirea Mitropo-

,1) N. ·.Iorg_a, I~toria Evr:no:-:--Yezi şi G. Zane, o. c„ 338. 2) Dinu Dun:Îbravă, 
,Traşedia sfmte: noastre biserIC1" m Porunca Vremuii din 9 Sept .. 1937· Autorul 
.lulm nu n~ _da izvorul de unde a împrumutat aceste date. 3) N. Iorga, Ist. 

· 4) ~· Dmca, o. c., p. :07. 5) ~· Iorga •. Not~ istori~e. 6). Ionescu Gion, o. c„ p. 6r6. 
-~to:ia Evreilor. 8) Ib1d, Istoria Evreilor ş1 Note istorice. 9) Mijlocirea Mitropoli-

. OSiteiu - după Cod. 28, p. 33. Vezi V. A.. Urechiă, o. c., III, p. 255. · 
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iitului Dosoftei şi a unor boieri din Epitropia obştirei, în interesul mor.a
lităţii, şi domnitorul Al. Moruzi opreşte, în 25 Noembrie IJ:g~, ~emeile 
de a servi prin cârciume ori de a locui colo, chiar de ar f1 şi rude 
ale dârciumarilor 1). In 29 Sept. I7g8, se repetă nizamul - adieă r:
gulamentul de funcţionare al cârciumelor - în sensul că nu era îngăd~t 
să stea muieri sau fete celetnice î~ cârciume. 

d) Privilegiile de cari s'au bucurat Evreii. 

Este dela sine înţeles că Evreii - oricari ar fi fost aptitudinile 
sau inijloacele întrebuinţate w lupta lor de acaparare econoinică -
n'ar fi reuşit, dacă nu s'ar fi bucurat de sprijinul dinăuntru acor.dat 
de diferiţi Domni şi în mare parte de boieri, . ?.recum şi de ~crotirea 
dată lor prin trataţe internaţionale sau de spn1mul expo~enţ1lor sta
telor vecine, adică consulii, cari devin, dela al patrulea pat~~r al s~c~ 
al XVIII-lea, o adevărată şi permanentă ameninţare pentru fnriţa prin
cipatelor şi a neamului românesc. Vom căuta să sublini~m, în r~ndu: 

. rile ce urmează, .atitudinea. prea binevoitoare a unora dm domnt faţa 
de streini, în special faţă de Evreii cari formau, aproape în întregi:iie„ 
obiectul de largă ocrotire. al. hrisoavelor domneşti şi le vom urmări în 
ordinea în care s'au produs. 

Cu toate pagubele căşunate locuitorilor pământeni, mai cu deo-
sebire neguţătorilor şi, deşi nu întâlnim nici un scrnp':1 în d~rav:
rile lor comerciale, s'au găsit - începând cti I793 - mulţi Domnt, atat 
în Moldova cât şi în Muntenia, ca să-i ia sub ocrotirea lor, ~ă le treacă 
cu vederea aplec~rea lor nărăvaşă, să le ·acorde o pro~e~ţi1:ne puter
nică să le dea pe fiecare zi câte un drept, câte un pnvilegm, oncme 
poa;e ghici în schimbul căror sacrificii~ şi, să t~.r~ne prin a le acorda 
toate drepturile de cari se bucurau pamantenn ·~i anum~ vacelea de va. 
lucra ca meseriaşi meşteşugul ce ştiau, apoi de a ţme o mica dugheana„ 
în ·care să vândă produsul mâinilor lor şi, în cele din ur1:3-ă, pe a.cela 
de a deschide dugheni mari mari, fără a fi meşteşugari şi de a vmde 
marfă importată, atât cu ridicata, cât şi cu mărunţişul 2). Dar comerţul 
român avea să lupte cu o sumă de alte dificultăţi. Pe câtă vr~me n~
gustorii sudiţi plăteau o vamă m~i. mică, apli:~nd~-li:se t~riful din 
convenţiunile comerciale ale Turciei, negustoru .pan:antent pl~te~u 
taxa întreagă, taxe majorate, la cari se adăogau şi ~~ze~e s~u ~an_:il~ 

rde oraş, precum mai erau supuşi şi la narturi 3). F~?ncile 11:- fnnţa pana 
acum sufereau şi ele de pe urma acestor privilegn de can se bucurau 

l) V. A. Urechiă, VII, 175 - după Cod. 39, fila 83 .. ':) V. A, Urechiă, 1o. c., 
I, p. 450_ 51• vezi şi Furnică, o. c., p. II2. 3) V. A. Urech1a o. c„ I, 450-45 • 
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streinii şi începură să dea îndărăt, luptând din greu cu concurenţa ce 
ie făceau mărfurile fabricate în străinătate, din care cauză şi fabrici 
noui nu s'au mai înfiinţat în ritmul de până acum 3). 

Priinii voevozi nevoiţi să puie în aplicare regimul consular, a. 
fost Nicolae Caragea -în Muntenia şi Alexandru Mavrocordat Deliul 
sau Pârlea Vodă în Moldova. Cel dintâiu, cu toată dorinţa ce avea de 
a favoriza pe negustorii pământeni, între cari se numărau şi foarte mUlţi 
compatrioţi greci, fu silit, tiinid şi nehotărît, să dea tot sprijinul cerut 
de cpnstili streinilor în. paguba pământenilor 1). Astfel, el execută cu 
smerenie toate cererile consuluiui Austriei, pe nume Raicevici, toate 

• în favoarea sudiţilor acestuia şi totul în paguba raialelor· - adică pă

mântenilor 2), ceeace făcrtră şi urmaşii acestuia şi merseră cu umilinţa 
.sau nepăsarea până acolo că şi asupriră pe negustorii ·pământeni -
după interese şi teinperament 3). 

Privilegiile în favoaŢea Evreilor şi a stărostiei lor fură confirmate 
·şi de Nicolae Mavrogheni Vodă prin hrisovul dela Io Februarie I787, 
precum li s'a acordat, în chiar aceiaşi zi, dreptul de a clădi în mahalaua 
Popescului - Jigniţa de astăzi - pe un loc cumpărat de ei, o casă 
de rugăciune compusă din două odăiţe, în care să-şi facă rugăciunea 
de toate zilele 4). 

.Alexandru C. Moruzi, de teama de a nu-şi pierde tronul, sparse 
cetatea breslelor şi deschise calea străinilor 5). Sub acest domn, sudiţii 
~e ·înmulţesc îngrijorător, monopolurile foarte numeroase sunt acapa
rate. de sudiţi .evrei, de Greci .. şi de Armeni 6) şi, astfel, aceşti străini de-
'v,eniră singurii conducători ai econoiniei naţionale - observă contele 
d'Hauterive 7). Alex. Moruzzi îi proteja pe străini şi pentru faptul că 
plăteau regulat la Vistieria lui. Măsura: de a îndrepta pe străini prin 
şate şi de a opri pe ţărani de a se stabili în „politia lui" - adică în ca-
pitală 8), a fost de asemenea o mare· şi păgubitoare gre§ală, .fiind~ă,jn 
:fuodul acesta, străinii au reuşit să împânzească satele, ia,r Buctl!~Ş;tji 
să n'aibă ţărani ajunşi în comerţ. Dăm în notă un pitac einis de~::i.se~t 
~omn în I6 Ianuari'=, I794, de felul cum erau prott;::tţi ac(:şti, E~ei ~l 

1) V. A. Urechiă X, B:, p. 224-225. 2) Doc. Hurmuzaki, VII, p. 520. 3) :Ibid, 
d. 4) Ibid, VII, 417-18. 5) V. A. Urechiă, o. c„ III, p. 62-63. 6) Ibid, VII, l50-:I53· 
Ibid,. V, 350-356. 8) Furnică, o. c„ 5§. 9) Vezi şi I. Brociner, o. c„ I: p. 145......:.r~~· 

) I9 Alexandru Constantin Moruzi Vod.-Dumneta Vel Spătar şi Dta Epistat al Agiei, 
dcă ne-am înştiinţat Domnia mea pentru breasla ovreilor, cari cu voia Domniei .au fost 
unt primiţi a sălaşului în ]5olitia Domniei mele Bucureşti, cari petrec cu orânduială lor, 
ân(!u-şi alişverişul şi hrana, fără de vre-o urmare împotrivă, cumcă unii alţii din,prăvă
Şidin orăşeni îi supără a nu-şi face alişverişul lor, feluri de chipuri îi.înjură şi le ?.at

qr~te copiii cu vorbe hulitoare, pe uliţe l'ji pela prăvăliile 19r ; car~ acei:!e nefund 
~nte Domniei mele, poruncim Dvs, ca să daţi .straşnică poruncă şi înş~~mţare, ca 
11:1z.':11:U prăvăliaşii şi orăşenii, isnaf sau mahalagiu, ci şi zapciii şi .sluj~aş11 .Dvoastre 
~1::!l:bă a face vreun fel de şupărare, :ori în chip de zăticnire al.işvenşulm. I.or, şau 
chip d(! hulă şi: batjocµră, cu cuvinte de înjurături, lor sau copiilor lor, ci mcă .Pe 
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. Se prea poate ca favorurile decari se bucur~t'l. Ev:re~i să ~u fi ~vut 
ci explicaţie numai „niscai mituiri cu bani dela e1 a ?.01enfor din Divan, 
<>ri a Domnitorului; ci· şi· din. împrejurarea . că Domro torul se serve~ de 
'()Vţei pentru a se spiona mersul afacerilor din Polonia şi din alte. ţăn" 1). 

Este foarte probabil aceasta, fiindcă, după c:um voi:n .vede~ mail~ val~, 
ace5t domnitor era: un mare proteguitor al mdustne1 naţionale ş1, ?:1;i 
acea.Sta, în luptă cu politica de heghemoni: eco~omică a Au.stne1 ") 
şi că, atunei când trece în scaunul Moldoye1, la mce~1:1tul _sec. XIX, 
a.re loc publicarea la Iaşi a protestului „Infruntarea_ 11do~1lor a:upr~ 
legef şi obiceiurilor lor" - aceasta cu blagoslovenia ~tr~~olit~l':1 
Iacob, în 8 Septembrie, r804 3). Şi încă multe alte mamfes:a:1 ca:1 11 
ridica la înălţimea unui mare domnitor. 'I'ot lui se datoreş::e ş1 lzg?mr:a 
din ·ţară a negustorilor turci, prin aplicarea severă a ~1zamulU1,. J?nn 
~re, în urma păcii dela Kuciuk Kainargi (r774), 'I'urcn erau opnţ1 .de 
a· mai intra în ţară decât numai cu permisiuni speciale~ ~r:cu~ a ur
mărit, cu aceiaşi râvnă şi posibilitatea de a se scoate, fara mvo::e, ce
reale şi vite peste Dunăre, încurajând_ pentru _aceasta pe gel~p11 ~reş
tini, organizaţi sub un şef sau başă ş1 pe_d~p~md aspru pe ţara'.11, pe 
boieri sau slU:jbaşi cari ajutau pri călcau înş1ş1 Ntzamul co~tra 'l'urc1lor 

4
). 

El a proteguit şi pe Armeni cărora li acordă, în 21 Mai, I7_?4• u:i nou 
hrisov de recunoaştere 5), iar sudiţii austriaci, adică Evreu mat .ales, 
beneficiază mereu de avantagii vamale 6), fără ca în aceasta a-l condamna, 
întrucât. tratatele de comerţ favorizau pe aceştia, iar DomnuJ, ca supus 

plecat Porţii, era obligat să 1e aplice. ~ A • 

Cel mai rău voitor şi asupritor faţă de pamantem a fost Cor:s-
tantin G. Hangerli Vodă, suit, pe tronul Munteni~i în ~nul vr79?, m: 
pentru străini, mai ales pentru ~~re~, o adevăr~ta pro:videnţa, fllndca 
a.ceştia ·plăteau mai mult ca oncarut alt ~omm_tor hnso~vele f~vora
bile lor. In 6 Septembrie, r798, dădu Evreilor dm F_ocşam - deşi ~r~u 
f rt Puţi"ni - dreptul de ·a avea un ceauş, ca vechil al starostelm dm 
oa e . . · · t·· ţ 
Bucureşti, având sub „zapt"-ul, adică sub adm1:tustraţia ş1 ş un a s~'. 

Evreii pământeni statornici şi pe cel streiui trecători. Cu negustom 
pe . A • lA~ ul 

v Antero· s'a purtat foarte rău, aruncand pe spmarea or mea o.m -pama 1 • . V v•' 
ţime de alte poveri şi angarale 7). Cămara domneasca ~orea sa v1~ Ş: 
alţii la Focşani, în r798 s). Prin pitacul dela 8 Septembne r79_8, el :noi 
stărostiei ·Evreilor judecarea acestora de către starostele lor ş1 scutire.a 

. · . · dea împotrivă să-l arăte pe acel~ zapciii la Dvoastră, ca să i se .f~că de 
<Clll~ v_a ,ve. tare şi· 'aşa să aibă odihnă ovreii a petrece in oraşul Domme1 mele 
Domnia mea cer • · · · D · · 1 hrăni . · ă ţi · nişte primiţi ce'şi: plătesc dajdia lor la Visteria. ommei me e, a se 
:iesu~J~ '1t~4 Ianuarie, 16 Vel Logofăt. V. A. Urechiă, III, p. 327: Cod. XXIII. 
· J?. · " n'oc Hurmuzachi, v. II, supl. I, p. 94. 2) V. A .. Urechia, tom. _III, p, 

fila. I9tr~~ III. p. 322 nota I. 4) Ibid, III, p. 238. 5) Ibid, III, I~4· ~) Ibld, III, 
~~>~} Ibid: vrr' Şip. 467-471. 8) Ibid, VII, p. 2II; VIII, p. 63'!- şi urm. 
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de toate dările, afară de cele din ruptoare, numi ca staroste pe unul 
'.David sin Moisi şi îi încurajă să cheme în ţară pe cât mai mulţi ca să 
se aşeze, acordându-le hrisoave după hrisoave 1). Pe acest David sin 
· Moisi îl făcea staroste de ovrei şi la toată breasla ovreiască, ca aceştia 
să fie scutiţi „de toate alte orânduieli ce vor ieşi pe altă ţeară, făr' de 
ruptoarea numai să o dee". Acelaş hrisov constituie Evreilor din toată 
ţara jurisdicţiuni speciale la stărostia lor, cu drept de apel la Cămă
raşul cel mare şi prin acest act domnesc scuteşte prăvălia starostelui 

•de fumărit şi de alte orânduieli; cum şi de dijmărit şi vinăriciu drepte 
bucatele lui; să ţie o prăvălie în Bucureşti, apărată de dajdii, la strân
gerea dăjdiei dela ovrei câte 30 bani pentru osteneala lui şi ca vechil 
.de hahambaşă câte I taler pe an de tot ovreiul casnic şi alte venituri 
ale hahamului ; mai scuteşte şi ppvernele ce le-au făcut pe locul donat 
adhoc de Vodă în Bucureşti, cu care poverne să nu aibă zapciii mari 
:şi mici a face întru nimic 2). Astfel, acest domn organiză o adminis
.· raţie specială a Evreilor, .aproape independentă cu aceea a ţării 3). 

Prin alt pitac din r3 Octombrie, acelaşan, acordă Evreilor dreptul 
e a se ocupa_.cu oarecare meşteşuguri, între cari acela de a fi ceapra
an şi legători de cărţi, scutindu-i de orice dări 4). Pe câtă vreme isna-
rile şi neguţătorii pământeni erau obligaţi la plata dării extraordinare 

u scop de a mobila mai multe case pentru oaspeţii turci, Armenii şi 
vreii erau obligaţi la foarte puţin 5) şi pe câtă vreme narturile izbeau 
e toţi, Românii erau rău pedepsiţi, Evreii le eludau toate acestea, 
nrupând pe zapcii 6). 

'I'ot atât de venal în interesul personal şi tot aşa de străin de 
piraţiunile şi suferinţele negustorilor pământeni s'a dovedit şi Cons
ntln Vv. Ipsilante, care, în schimbul bogatelor plocoane ce primea 

Evrei, le acordă toate privilegiile şi favorurile ce ei îi. solicitară. 
rin pitacul dela r7 Aprilie 1805, a acordat şi lui David, urmaşul sta
.. telui şi hahamului Iosif Simon dela r783, titlul de haham başă, pen
că Evreii din Bucureşti, în~ulţindu-se, au simţit nevoia de a avea 

l!lulţi hahami 7). El acordă acestor oaspeţi noui nedoriţi alte pri
e'gii şi mai favorabile lor şi tot atât de jignitoare pentru creştini şi 
fninegoţul pământenHor. Vom da câteva. In r802, recunoştea in

~grea străinilor ca valabilă şi îi supunea la plata tuturor dărilor breslei
. din cele mai grele lovituri dată acestor cetăţi de rezistenţă naţie
.ală 8). In r804, a făcut pe un Român din· Arde51l raia şi supus pămân-

ll' }n care fel se deschise larg poarta breslelor pentiu străini şi su-
9). Duşman al breslelor, Domnul C. Ipsilante a acordat drepturi 

~ i) V. A. Ureche, tom VII, p. 461-471. 2) Ibid, ibid. 3) Ibid, 2II-2l2. 4) Ibid 
467-471; 5) Ibid, VII, p. n2. Cod. XXXIX, fila 15 verso, 16 şi verso. 6) Ibid, 
II'j. 7) V. A.. Urechiă, IX, p. 657. 8) Ibid, XI, 269-272. 9) Ibid, XI; p. IIO. 



şi privilegii altor meseriaşi streini, ca să aibă prăvălii şi să vânză în 
detaliu· marfa adusă. Pe câtă vreme, Românii plăteau toate dările, 

streinii se bucurau de o jurisdicţie specială, încurajând şi pe alţi ~trăini 
să vie I). Incă o ilustraţie. Const. Vv. Ipsilante le-a acordat favoarea. 
ca acolo unde Evreii .vor fi în număr mic - spre pildă la Focşani, unde 
er~u numai 6 familii - măcelarii creştini să fie obligaţi a tăia vitele 
ce puneau în consumaţie prin hahami după ritul ebraic, iar restul 
cărnii, neconsumată de Evrei, a o vinde la creşti?i 2). Următor acestor 
avantagii, puţinii Evrei veniţi din Turcia, Galiţia .şi Rusia, chemară. 
pe rude şi coreligionarii ~ari veniră .mulţi şi, zi de zi, prin· mită şi con
rupţie, protejaţi de domni şi divanuri, căpătară ptivilegii noui 3• 

Unii din sudiţi, opriţi de a poseda imobile, singurul mijloc de 
micşorare a dificultăţilor pricinuite de aceştia, ca să poată fi _proprie
tari în România, renunţau la protecţia streină şi, pela I804, cineva se 
putea face supus pământean, cu un simplu decret domnesc, ca acela 
din 8 August, acelaş an, prin care un oarecare Ioan Ogranul, dorind 
a deveni raia, este primit, aşezându~se cu dajdie în visteria domniei 4). 

Şi, astfel, ubligat să-şi vânză acareturile şi să se ducă la ţinutul. său, 
prin hrisovul de mai sus, s'a socotit raia şi a scăpat de toate necazurile 5). 

Prin hrisovul din ro Octombrie 1803, întăreşte hrisovul dat blăna

rilor~ 23 la număr, străini din Bucureşti 6). 

Tot atâta de strein de grija pentru ţara şi viitorul poporului pest~ 
care domnea a fost şi Mihail Şuţu. Acesta, prin pitacui relativ la rân
duiala Ovreilor, numea ca staroste pe Iosif Simon, care făcea şi pe ha
hamul şi care se bucura de încrederea lor, dându-i-se dreptul de a ju
deca pricinile mici dintre connaţionali, rămâind ca cele mari să fie ju
decate de Marele Căm.ăraş, casa lui să fie apărată de fumărit şi alte 
orândueli, de dijmărit, pe drept~ bucatele lui, etc. 7). 

Acest domn poate fi socotit ca întemeietorul bugetului .comu
nităţii evreeşti în Moldova, instituţie prin care vor căuta să reziste dea
lungul vremurilor; şi totodată, să lupte împotriva fiinţei neamului 
şi a statului însuşi -fiindcă, datorită acesteia, ei şi-au tr~t şi îşi vor 
trăi viaţa naţională, nestingheriţi, stat în stat. Plin hrisovul din II Martie, 
1820, li s'a acordat, în urma repetatelor cereri, auto1izaţia de a înfiinţa. 
„gabela" - a;ea taxă obligatorie la fiecare oca de carne pentru între
ţinerea sinagogilor, a hahamilor, dascălilor şi şcoalelor, cari se înmul-

r) V. A. Ureche, XI, p. 287. 2) Ibid, IX, p. 635-636. 3) Furnică, o. c., P· I07,. 4) V. 
A. Urechiă, XI, p. no - Cod I, 255. 5) Ibid, ibid. 6) Ibid, p. 288. 7) Şi. ~ai departe: 
Pentru câţi stupi avea nu plătea şi, pe l~ngă acesţea, pen1:1"11 ostenel~le sale, el era 
plătit cu r leu pentru .că înd~linea funcjiunea \le haham, iar 30 baru p~ntru strân
gerea dajdiei dela evrei. Aceasta ~umă, atat d_e ~a;e pen~~"acele vremi:n, do"'.e~eşte 
că numărul evreilor era prea restrans pe atunci ş1 ca numai cu o sumă atat de ndicată 
putea starostele haham să poată trăi în mod convenabil. (V. A. Urechiă, o. c., I, p. 150-15r.) 
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ţeau în proporţie cu înmulţirea numărului lor 1). In Muntenia, această 
:gabelă" a fost instituită de către Domnul. Ion Caragea, care - la .ce-
1:erea Evreilor cari s'au înmulţit între 1804-1813, dela 120 la 500 fa
:tnilii la Bucureşti ~ a numit încă un sJ;aroste pentru Evreii leşeşti în 
·persoana· lui Haim Herş ca hah'ambaşă a ţor 2} şi mai acordă acestei 
:bresle privilegiul de a institUi gabelă la carnea consumată 3). 

Incă dela 1806, se recunoaştea oficial „Jidovii, orândari de prin 
~ate", puindu-i să dea bir la un loc cu târgoveţii, cu mahalalele, în care 
.Califate erau_priviţi ca sudiţi şi nu ca Evrei 4). 

Prin. ocupaţiunea militară a .Principatelor de către armatele ru
seşti (r8o6-I8I2', zile din cele mai negre au venit pentru poporul Şi 
nţgoţul românesc în genere, pe două căi: prin punerea în circulaţiune 

''Silnl'Că a monedei false ruseşti şi prin închiderea tuturor graniţ~or, în 
·ă.fa~ă de aceea dinspre Rusia, de unde „pahonţii" ruşi.introduceau măr
furi ruseşti fără nici o taxă vamală. Silit de ·Comandamentul militar 
:rus, Intâiul Divan şi Comitet a pro~edat la o serie de acte cari loveau 
numai pe naţionali: în 1808, în locul vămilor dela intrarea prin oraşe, 
:a instituit acsizele, ce se percep~au numai dela unele articole ; în acelaş 
ăn, ·desfiinţă restricţiunea conţinută în tratatele încheiate de Turcia 

alte state în virtutea căreia comerţul cu amănuntul era un drept 
tezeivat exclusiv naţionalilor. Ca urmare, sudiţii icâştigau dreptul de 
a:·. deschide prăvălii în care să se vânză orice fel de marfă, fără a fi supă
:Ţaţi de isnafurile respective 5). Aşa că - adaogă marele patriot V. A. 
:Urechiă - cetatea corporaţiilor este dărămată, orice străin poate des'
, ace marfă în Bucureşti şi a o vinde în detaliu 6}. 

Divanul dădu, în ·1809, libertatea comţrţului ambulant încurajat 
Ruşi şi care adusese atâta rău comerţului în genere, ca, mai târziu, 

ând va vroi să-l oprească, în 1812, să fie dej~ prea târziu 7). 

Numai Evreii/ beiieficiază, în primul rând, de toate aceste tur-
urări şi reforme păgubitoare ce aveau loc sub pravoslavnica oblă
uire rusească. Ei se ţnmulţesc peste tot. Aşa că, Divanul,Je: cerere, 
aprobat, prin pitacul dela 8 August 181}, Evreilor din Ploeşti, ca 
~şi· aibă starostele lor indepedent de acela din Bucureşti, iaf la 13 
aceleiaşi luni, a numit ca staroste pe Moise Sticlarul 8}. Ceva mai mult. 
:vreii pământeni îşi aveau staroste deosebit, iar cei sudiţi aveau ca 

r) V. A. U:eche, IX, p. 657-ap. Furnică, o. c., p. u6. 2) Ihid, X, B, p. 222;-223: 
·şi Furnică, o. c., 129-130. Acest haliambaşă se bucura de drep~ul _de a Judeca 

erile comerciale şi industriale între ei, cu drept de apel la Marele Camaraş, precum 
. e scutiri şi folosinţe şi jurisdicţie asupra Evreilor străini, ~e numele ~ărora este 

a ţine catastiv. Din acest catastiv rezultă că, în 1813, au intrat num'.1-i în B:icu
peste· 1000 Evrei, din Turcia ş? Austria. 3) Ibid, ibid. 4) N. Iorga, Istona Evreilor. 

Ibid, IX, p. 582. 6) V. A. Urechiă, IX, p. 583. 7) Ibid, ibid, .8) Ibid; IX, p. 589 
XI, p. 793-95· 
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staroste pe un }l'eamţ - secretar al generalului rus Comino, urmând ca 
Ev:reii să-i plătească leafă. 1). Alături de Catolici, în primul rând şi, în 
al doilea, Armeni, Luterani şi Calvini, Evreii se bucurau d~n totdeauna 
în Bucureşti de cea mai complectă şi mai prietenoasă ospitalitate 2)·. 

Altă împrejurare favorabilă pentru Evrei s'a, ivit atunci când 
mulţi negustori pământeni· din Bucureşti şi Iaşi, nevroind să plătească 
o taxă nouă, numită ajutorul datoriei ţării, ati fost surghiuniţi şi, drept 
pedeapsă, au fost năpădiţi de negustori mărunţi străini, de preferinţă 
evrei, cari căpătau, astfel, noui drepturi, noui privilegii şi voie deplină 
de a deschide prăvălii de desfacere în. detaliu 3). Incă o altă împrejurare 
favorabilă este legată de tratatul dela Bucureşti, Î11,ţheiat, în 16 Mai 
1812, între Ruşi şi Turci, cari -în virtutea art. 3 - se obligau să pă
zească necălcate şi sfinte şi cele de acum şi cele de mai înainte întoc
miri 4). Consulii .streini, prevalându-st; de valoarea celor dispuse prin 

·acest articol, nimenea n'a mai îndrăznit să restabilească .ordinea de "' 
mai înainte, în sensul de a opri pe sudiţi de a vinde mărfuri în de
taliu. Şi, dela această dată, a început darea înapoi a prăvăliilor române 
cari se ocupau cu vânzarea în detaliu 5). Ultima şi cea mai crudă lovi
tură a simţit-o negoţul şi industria naţională, prin alcătuirea din 27 
Iunie 1820, subscrisă de Marele Logofăt şi Agentul austriac, potrivit 
căreia se confirma egalizarea sudiţilor cu pământenii, în drepturi şi 
datorii prin intrarea lor în bresle 6). Şi, astfel, toţi neguţătorii cu dea
mănuntul intrară în ·esnafuri, obligaţi la multe datorinţe, rămânând, 
totuşi, a fi scutiţi de bir, podvezi şi de orice altă dare ce plătesc raia
lele - cu alte cuvinte, deplină libertate şi toate drepturile în activi
tatea comercială, dar fără egalitate de obligaţiuni 7). In schimb, Evreii, 
cu preferinţă, erau îmbrăţişaţi şi ajutaţi să prospereze - este vot ba 
de sec. XVIII-XIX-lea 8). 

Incă din 16 Iulie, 1815„ Scarlat Ca:lima4 acorda, Evreilor zarafi 
un regulament în virtutea căruia să-şi poată continua afacerile consti
tuiţi într'.o breaslă aparte. 

Lovite din toate părţile - de Ruşi, Austriaci şi Turci, de consulii 
tuturor celorlalte ţări străine, precum şLde anumiţi domni, - s~ poate 
spune, cu drept cuânt, că Principatele române ajunseseră a fi simple 
colonii streine, pe când bieţii negustori pământeni - bravi în luptă, 
corecţi în afaceri, dar nenorocoşi în izbândă - ajunseseră la sapă de 
lemn şi începeatt retragerea dureroaşă depe câmpul activităţii econo
mice care încăpea definitiv în mâini străine. Nereuşind să-şi menţină 

1) V. A. Urechiă, ix, 589 şi XI, p. 'f95. 2) Ionescu Gion, Istoria Bucureştilor, 
p. 128. 3) Ibid, IX, 675 şi Calendarul pentm toţi Românii pe 1895, de N. D. Popescu, 
p. 59. ap. Furnică, o. c., p. 153· 4) ·v. A. Urechiă, o. c., IX, 7n. 5) Furnică, o. c., 
p. 128-129. 6) V. A. Urechiă, X B, 382. 7) Furnică, o. c., 133· 8) Idem, 125. 

8'1 

poziţiile pe frontul intern, ei ş1-au desfăşurat aptitudinile .în comerţuT. 
internaţional până la o dată când şi de aid se vor îndepărta, încet încet„ 
Ei vor fi daţi la o parte şi de aceşti noui oaspeţi, dar şi de faptul că 
cu cât va trece vremea, cu atât urmaşii 101 vor îmbrăţişa cariere ad-
ministrative în stat, sau se vor deda profesinnilor libere. . ' 

e) Activitatea naţionalilor şi a străiniior creştini. 

Este necesar să stabilim penfru această perioadă condiţiunile cli 
totul neprielnice llf cari li era dat autochtonilor să facă comerţ, ca„ 
numai astfel, să putem preţui însuşirile mari ce-:i caracterizau ca să poată 
birui aceste piedici şi să ducă mai departe mândria negoţultii naţion~L 

Intâi, erau războaiele ruso-austriaco-turce cari, toate, se purta~ 
pe pământul nostru, aducând ocupaţii vremdnice şi alte. plăgi: moneta 
falsă turcească a Ruşilor în războaiele din r774 şi r806-:-1812, având 
curs forţat şi pompând aurul şi argintul ;~ ca marchitanii evrei cari„ 
însoţind armatele ţarului, introduceau în ţară furnituri şi bă:uturi fără 
a se plăti taxe vamale şi ca pp.honţii ruşi - cărăuşii muscali cari Vîndean 

. publicului pe preţuri de nimica mărfuri de contrabandă. Aceste răz

. boaie mai dezorgaruzau şi puţinele. artere de comunicaţie.şi mijloace 
; de. transport, precum şi aduceau închideri de hotare şi rechiziţii de 
~bunuri. La acestea toate se adăogau : cete de precupeţ1, ma1 toţi străini„ 

can speculau produsele ţărăneşti şi nevoile consumatorilor ; bandele de 
capanlâi, gealepi, saegii şi sureccii -:- evrei, turci, greci şi armeni ; 
nioratoriile în favoarga multor risipitori şi neplatmci ; concurenţele 
nestăvilite şi necinstite ale Evreilor ; angarale, vămi de oraşe, nar
turi - preţuri .maximale, mcmopohiri şi privilegii în favoarea statului„ 

.. domnilor şi boerilor - aceştia speculând băcănii, cârciume, scaune de 
măcelării, pescuit, etc., sau privilegii ale boierilor de a închide prăvăliile 
concurenţilor ; amestecul Marelui Cămăraş în. orânduirea breslelor şi 
intr~()ducerea în acestea a Evreilor ; falsificări de ·monete şi scoaterea ei 
prin contrabandă ; scutiri de vămi şi putinţa pentru străini de aface 
.co~erţ cu amănuntul şi cu marfă proastă şi cu băutură - cum făceau 
)~yreii ; scurgerea năvalnică a Evreilor sprijiniţi de consuli şi de tratate,... 
precum erau sprijiruţi şi alţi străini ; mituirile Evreilor cari îşi asigurau 
favoarea domnească şi a organelor administrative.; falimente fraudu
.~oase . cari loveau pe indigeni ; foamete ş1 răscoala lui Pazvanoglu ; 
.vechile datme şi pravili,.ca şi moravurile patriarhale, nesocotite de 
\străini, etc. etc. · · 
• . Ş1 totuşi, băştinaşii duceau mai departe negoţul. După ei, veneau 
ţj;eci, Armeni,· Aromâni, Bulgari, Arnăţtţi, Sârbi, etc. Românii din 
. !?:neipate fac comerţ peste Dunăre sau peste Carpaţi şi în Polonia_ 
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Cei din Ardeal ajung în Turcia şi în ţănle străine. In unire cu Grecii 
şi Bulgarii, efectuau negoţul de import şi de transit în şi. prin Ţările 
Româneşti din Ţările Germane şi din Ardeal şi aduceau articole de 
galanterie şi îmbrăcăminte, postavuri şi coloniale pentru vopsit din 
Breslau şi Lipsea. La Braşov şi în Ardeal, comerţul cu Apusul se făcea 
prin marii negustori români. Un mare negustor la Iaşi, Adamachi Ioan, . 
care s'a bucurat de privilegii şi de scutiri dela alţi domni, a obţinut şi 
dela Al. Moruzi un hrisov de întărire în r803 pentru marile servicii 
aduse ţării prin marde lui negoţ. Ţărani moldoveni ajungeau cu de ale 
lor până în Ardeal. In Basarabia, JY(oldovenL deţin încă o majoritate în 
domeniul economic. Contractele de muncă se încheiau prin r821 în 
româneşte, precum şi acte de angajamente în i839. Mănăstirile mai 
joacă încă un ro 1 puţin însemnat. Boierii~ câţiva din ei iau în antrer
priză, menziluri - încep să cam dispară şi dedaţi luxului, îşi vând 
pe nimica averile - munţi, mo~ii, etc. 

N'egustori străini din lumea slavă de peste Dunăre se înmulţesc. 
In Olţenia, pătrund negustori din Serbia lui Miloş alungaţi de reyoluţie. 
Bulgarii Chiproviceni sunt încărcaţi cu privilegii de A şi C. Ipsilante şi 
de Al. Moruzi. La aceşti Chiproveţi, se adaugă masse <ţe Sârbi şi de 
Bulgari - aceştia încurajaţi de Muscali sunt aduşi şî aşezaţi cu sila în 
judeţele Olteniei, la Zimnicea, pe moşia Chi1 nogi, în Vlaşca şi Teleorman, 
sau pe moşiile mănăstirîi Dealului şi Radu Vodă, constituiţi stat ·îri 
~tat, neţinând seamă de nici un drept al pr<;>prietăţii. ~ncepând cu 
IJ69, s'au colomzat în Basarabia, dar· colonizarea a fost "mai intensă 
între r812- 1834 când s' au fondat 43 colonii cu 9641 familii, în valoare 

de 58.000 suflete. 
Armenii joacă încă rol de seamă în JY(oldova. Alexandru JY(avrocordat 

îi socotea utili şi îi încuraja; Turcii, după aplicarea Nizamului- adică 
regulamentul de a elibera Ţările Româneşti de această plagă - dispar 
din viaţa noastră economică, precum dispar şi alţi străini, ca Levantini, 
Ragusani, etc. Grecii, pentru cari ţările noastre erau socotite ca a doua 
lor patrie, joacă rdl.important - ţin în arendă pescuit şi ocnele de sare, 
precum şi vămi, adesea dedându-se la cele ma1 mari abuzuri. In Mun
tenia stau în fruntea zărăfiei. In Ardeal - amestecaţi laolaltă cu băşti
naşii şi Aromânii - funcţion<:â~ă în companiile de negoţ. Ii găsim chiar 
în negoţul intern din B~covinâ- alături. de Armeni şi .de Evrei, fără 
a hia parte la· el şi Ge'fmahii. 

Aromânii joacă rol mare în negoţul intern şi extern al Principatelor, 
lucrează cu ţările germane şi apusene şi cu cele balcanice, peste tot 
btlciliândt1-se de protecţia împăraţilor. Intemeiază în Ţara Bârsei multe 
industiii. ~Ii găsim peste tot în .Ardeal - în centrele mari, ca şi în cele 
mici. I~tâlnim nume celebre, ca chir Constantin Hagi Pop şi Hagiica 

' 
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ătinica văduva, ca Zamfir sau Zenobie Pop fiul, casa Gh. Manicati-
frano, Dumitru Nicolau Dincă, Zetini, Fraţii Poscbari, Triandafil 
. sait în:,Oltenia, ca N'icolae Mihail~N'ic~lae Dumba, Enache Hagiad'. 

mitrie Aman, etc., precum şi liste lungi de angrosişti, cerealişti aren
şisau proprietari de pământuri. în Banat, Oltenia, Muntenia ;i Mol
va. Se ocupă c;i tot felul de negoţ - dela cel de vite până la cel de 
ncă şi marile întreprinderi de import-export. 

V N eg?stori arde:~ni făce~u negoţ de porci şi de lână în Ţară şi peste 
.. nare Şl cu Galaţ11 ; ·mulţi erau march~tani de mărfu:i:i împărăteşti, 
;CUll1 făceau comerţ şi cu ţările străine - unii exportau din Moldova 
~C/pol lemne de construcţie şi pentru corăbii, sau mergeau cu mărfuri 
§triace pe toată linia Dunărei turceşti şi ajungeau până la Sliven. 
eprezentanţi ai comerţului românesc erau în legături cu Viena, Triest 
Veneţia. Sudiţi austriaci - în mare măsură Români şi Români arde

. - răspândiţi în Muntenia, vindeau mărfurile austriace. 
Importanţa Bucureştiului c;eştea zi cu zi. Aici, găsim pe marii 

·. nciari - negustori şi b~mcheri, cari au strălucit epoc9- prin mari 
găţii şi forţa lor financiară. Iată câţiva din lista nesfârşită, activând 

finele se~. XVIII şi începutul celui de al XIX, în hanul Zlătari 
. jurul acestuia·: },{eitani - zaraf şi cu·afaceii întinse peste Dunăre 
:iieg~ţul de sare; Sachelarie, Apostol şi fiul Fotache, Polizu Condo
·naIUl Polizache; mari capitalişti: Hagi Moscu, Facca, Remanet, 
u; :Manuk Bey, Serdarul Dim. Cervenvodali, Iancu Scufa, Spiru 
otti, Ş!efan·Băltăreţu; sau negustori şi zarafi de frunte: Chiurcfuaşa 
.·. i, Scarlat Scana vi, Psalida, Pondichi, Hagi Enuş, Temeli, Gudu, 
bancheri bogaţi; sau sudiţi ca Pencovici, Cincu, Ross, Atanasie, 
tantin Lazăr şi Evreul Şeling Perl. Prin r818, dăm de alţi negustori : 
ârovici şi Pavlovici __::.slavi de peste Dunăre; Abral:iam de Lion, 
Elias Kohen, Moses Zisu şi Efraim Nahmias - Evrei :Ma:rchand -
~; etc. Un zaraf bogat era şi Andrei Papazoglu-Slăti~eanu, al căzui 
:"-Colonel Papazoglu scria, în r&81, „Istoria fundării oraşului Bu-
r~ . 
1'îegustori sudiţi austriaci .de toate neamurile lucrau, ca negustori, 
şugari, doctori, chirurgi şi spiţeri -Evrei, ·Greci, Români, Ger
,Veneţieni, Saşi, Sârbi, Unguri, Bulgari, Vienezi, Ardeleni, Bănă
Arvanitogoriţi, Macedoneni, Triestini, Albanezi, Dalmatini. 

. Işi .poate oricine închipui forfoteala ce însufleţea Bucureştiul cu 
a centre de mişcare economică, cari, în linii generale, sunt ocupate 

.z1 de marile străzi, precum şi de cele peste 40 hanuri ---:: mari 
_: hanuri nnănăstireşti, domneşti, boiereşti Şi negustoreşti.' La 
~Ianuk Bey,~se descărcau mărfuri din statele germane; Hanul 
eţa reşedinţa favorită a bancherilor; carele dela Lipsea şi dela 
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Galaţi trăgeau la Hanul Sf. Gheorghe Nou: Hanul Grecilor adăpostea 
pe Greci; al Sf. Ecaterina pe Turci; al Gabrovenilor pe Gabroveni idin 
Bulgaria; Hanul Şerban Vodă avea prăvălii închiriate negustorilor; etc. 

Evreii nu contează cu nici o activitate sau iniţiativă creatoare în 
viaţa industrială a nici· uneia din provinciile naţionale~ Singura in:.. 
dustrie în care şi-au manifestat aptitudinile distrugătoare a fost industria 
rachiului - cu care ne-au binecuvântat Polonia şi Rusia - îngăduită 
de domni numai din bucate stricate, pe care ·~i boierii ba. şi mănăstirile 
le descopereau şi cereau să facă rachiu „din bucate ude." Dreptul de 
a avea povarnă era acordat cu privilegiu şi hahamilor şi sinagogilor. 
In schimb; Românii şi străinii·se ocupau cU: întemeierea de industrji 
utile societăţii, toate întărite cu privilegii importante, dar şi cu îndato
rirea de a nu. ridica preţul peste cel fixat, cti ceva inferior faţă de acele 
străine, iar când „şarturile" nu erau respectate, atunci privilegiile erau 
şi ele desfiinţate. 

Domni şi boieri, mănăstiri şi biserici, precum şi oameni din toate 
straturile sociale erau întemietori de industrii. C. şi Al. Ipsilante şi, în 
special, Al. "1\foruzi le acordă protecţie. 

Un veneţian Alexandri obţinuse privilegiul de a întemeia o fabrică 
mare de lumânări de ceară albă -:--- privilegiu Gare, însă, i s' a luat fiindcă 
nu s'a ţinut de îndatorirea de a im vinde peste preţul fixat. Această 
industrie, domnească şi bisericească, era foarte dezvoltată şi grija cea 
mare era de .a nu se amesteca său, încât în 1797, chiar cump'ărătorul 
fu bătut şi marfa confiscată. La Prejmer, Gh. Nica avea o fabrică sfStem 
rusesc. 

Pela finele sec. XVIII, ia naştere şi fabricarea sticlei, de către 
Ardeleni, ca la Rucăr ; de Români, la Târgovişte şi la Crafoya --: unde 
erau şi Nemţi şi Unguri- prin Dâmboviţa, de sticlari domneşti. Un 
Ceh încearcă o nou fabrică de sticlă şi de cristal; în 1785, un .Evreu 
Întemeiază o fabrică modernă la Hârlău, dar o trece repede unui Neamţ; 
·prin 1806, boierul C. Filipescu întemeiază o fabrică de porţelan, Gu pri-
vilegiu pe IO ani şi cu atribuire de'. IO scutelnici. . 

Industria potasei a luat o mare dezvoltare cu C. Duca Vodă care 
o exporta până la Danzig şi a crescut în paguba ţăranilor cari nu mai 
puteau culege lemne din păduri. A încetat definitiv odată ce lem-

. nul de brad a avut căutare. La Prejmer, în 1830, erau numeroase cup
toare de potasă instalate de industriaşul Gheorghe N:lca. Acesta avea. 
fabrici de Jumânări, de arn ciu turcesc şi exploata minele dela Poiana 
Sărată. Erau şi fabrici de tabac, de tutun şi de chilimb'â.r. 

Al. Moruzi s'a străduit mult pentru fabricarea potasului şi, astfel, 
reuşi, în 1794, să o înfiinţeze, cu toată împotrivirea Austriei, condusă 
fiind de boerul Radu Slătineanu, întrebuinţând 150 oameni şi pentru 
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are aducea de peste graniţă nu mai puţin de 2000 oi pentru încru-
1şa:i;e. Medelnicerul Arbtlt ridica o altă fabrică, în 1796, pe apa Dâm
oviţei. In curtea mănăstirii Mărcuţa, era o fabrică de testemeluri a 
nuia Stănuţă. In 1830, Vornicul Gh. Ghica, viitorul domn, avea'şi Pl 

brica lui, precum aveau şi alţii şi precum se lucrau şi în case particulare. 
hermesuturi se fabricau şi la Hanul lui Marinco. Găitanari lucrau în 
ealu ·Spirei, îndeletnicire pe care la Braşov o aveau trocarii. Honoriu 
udin, secretar al agenţiei austriace, şi Ion Popa Polizon înfiinţau, 

. 1803, o fabrică de tors bumbacul „acel nou meşteşug după a Engle
.ilor tertip." Incă dela finele sec. XVIII, erau, în Bucureşti, 60-0ulapuri, 
dică roate pentru depănatul borangicului. Industria vopsitului era 

ândită peste tot, avându-şi, la Bucureşti, breasla încă din l78r. In 
aiova, erau mătăsăragii armeni. 
1 

Industria alimentară începe să se dezvolte, cu „chiuă de păsat" 
arpaca:şul se exporta în Turcia şi în Moldova - cu mor! de oloiu„ 
laiaşi, cu mori cu cai în principalele mănăstiri din jurul capitalei 
nteniei, etc. 

In Ardeal, industria casnică se dezvolta şi înregistra venituri 
eţioase, iar cea modernă face şi ea progrese, fără a se bucura de vre-un 
rijin oficial. 

Bibiiografie : V. A. Urechiă, o. c. ; N. Iorga - Ist. Rom. pri. călători, III ~ 
. Com.; Studii şi Doc. ;Scrisori şi inscripţii ardelene; Corespondenţa lui D. Aman; 
te.şi fragmente; Ist. industrie; Istoria Bucureştilor; Negoţ şi meşteşuguri; etc. Do-

ente - Calimachi şi Hurmuzachi ; G. Gologan - o. c., Gh. Netta, A. Hâciu, D. Z. 
ică - o; c„ Erbiceanu - Mitropolia Moldovei, Ionescu-Gion : o. c. 

Î) Atmosfera morală şi religioasă în care făceau negoţ şi industri&. 
negustorii băstinaşi şi cei streini de religie creştină. 

Faţă de metodele întrebuinţate de Evrei ca să acapareze bogă
~ ţărilor româneşti şi să reducă toate clasele sociale - domni, boieri' 

stori şi ţărani - la mizerie cât mai întinsă şi profundă, este foarte 
resant şi de mare actualitate să cunoaştem câteceva din atmosfera 
.ală şi religioasă în care trăiau şi făceau negoţ neguţărorii băştinaşL 
ceastă atmosferă de frăţie şi de îndatorinţe mutuale se datora în 

vechii alcătuiri a breslelor, pe care este bine să o rezumăm măcar 
schiţă generală,ca, numai astfel, să ne dăm din plin seamă de marea 

dere ce a suferit-o viaţa economică şi naţională românească prin 
·· ţarea puternicei fortăreţe care apăra fiinţa popontlui şi a sta-

românesc. 
Iată ce cetim în „Industria la Români" a istoricu:lui N. Iorga 

te rostul acestor organizaţiuni în trecut şi despre epava politică 
e au ajuns atunci când iniţiativa .a trecut, dela cei cointeresaţi 



:şi care le dădeau. rost şi viaţă, la cei interesa1f cari li dau o viaţă arti
ficială şi stricătoare de coheziune naţională. 

, ,;Prin breslele organizate, având rădăcini în .viaţa satelor, se fil
trau spre târguri şi oraşe elemente ţărăneşti destoinice, cari, trecând 
în marea familie nouă, bin.ecuvântată de Biserică, nu părăseau nimic 
-O.în învăţămintele religioase şi morale ale locului de origină. Satul ră
mânea şi mai departe în legătură cu acela pe care nu-l mai avea in 
mâini, dar îl ştia îngrijit, privegbiat şi îndreptat în acelaş sens. Şi 
:astfel se legau, pe atunci, prin ascensiuni morale, fără întrerupere, cla
:sele, pe care nu le despărţea invidia şi ura, ale societăţii. Breslele, for
mate în Moldova prin voia lor, se desvoltau după propriile lor nevoi. 
.Corporaţiile de azi există prin voia statului şi se desvoltă potrivit cu 
interesele acestuia. Cele veehi se ajutau cu un mândru sentiment de 
irăţie; azi, pe baza cotizaţiilor stoarse poliţieneşte şi administrate biu
rocratic, ele primesc un ajutor care seamănă mai niult a filantropie 
·oficială. Odată ele rugau pe cineva să le fie şef, îl reţineau din toate 
J>Uterile când „se supăra" să plece ; azi ele. suportă adesea cu greu omul, 
fără tragere de inimă şi putere de lucru pe .care li-1 impun, sub scutul 
:Statului, interesele politice". 

„Calităţile de atunci veneau din principiul dublu al asociaţiei 
:sufleteşti şi al libertăţii de iniţiativă. Defectele, fatale, de azi; vin toc
mai din lipsa acestor însuşfri şi, ală,turi, fără apărarea. unui spirit de 
vitează rezistenţă, venind dinlăuntiul organizaţiilor de meşteri, liber
tatea neţărmurită a oricărei concurenţe .. de aventuri; folosită mai ales 
-0.e streini, tărăşte, în apele ei turburi, ultimele fire de nisip din zidurile 
-0.e piatră ale simplei, dar nebănuitei cetăţi de odinioară" 1

). 

· Alexandru C. Mavrocordat hotărăşte, în I783, o „cutie" a negus
forilor hrănită din taxa de jumătaţe de leu la sută ce o plăteau negus
torii străini cu ridicata şi se instituia astfel pensia „celor cuprinşi de 
nevoi şi de sărăcie"' hrănită din gloabele asupra negustorilor cari vor 
„zice cuvânt de necinste asupra altui negu ţi tor" i). Starostele înde
J>lltiea şi funcţiunea de a supraveghea şi cu apel la Visterie, având a 
-0pri „cotul sau cumpăna vicleană" 3), precum aveau, el şi fruntaşii 
breslei, dreptul de a opri pe pământeni, pe Armeni şi pe Jidovi, de a 
·desehide dugheană „ca să ·neguţitorească cu :i;narfă supţire care vând 
neguţitorii dughengii" 4)- adică negu~torii băştinaşi. 

Mai exista şi o instituţie tot atât de înaltă ca morală şi umani
tate, aceea a ajutorării orfanilor. Din postavul vândut de fabrica dela 

1) N. Iorga, Industria la Români, p. 190. 2) Uricariul, I; p. 38-44. 3) V. A. 
Urechiă, II, p. 378. 4) Ibid, ibid, I, 454 şi urm. nota: La fabrica condusă, în 1795, 
-0.e Hagi Chiriac .Arbut s~ căutau şi 12; săraci dela 12 ani în sus ca să înveţe meşteşugul. 
Vezi şi tom. V, 291-3 şi urm. nota 295 şip. 296 şi nota. 
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.Pociovalişte-Ilfov a boierului Radu· Slătineanu, ~china câte 0 para 
de. cot ~e poStav de cu~părător în beneficiul orfanilor, taxă decretată 
prm hrisov 1). 

Cel~ mai IT:~te şi mai Aboga:e m~năstiri şi biserici răspândite peste 
tot cuprinsul Ţarilor Romaneşti, prin oraşe şi prin târguri, erau ridi
:ate de ne,'.Suţători a~arţi~ând la diferite esnafuri. A le înşira pe toate, 
~se1:11.1'eaza ~ tra:iscrie act unul din cele mai frumoase capitole ale civi
hzaţ:e1 romaneşti, dar care nu formează în special obiectul acestui 
studiu. 
. . Pel.a începutul sec. al XIX-lea, at loc asociaţii cu caracter mult 
n;ia1 largi, ca acea Frăţie „adelfiat" dela Iaşi, care înfrăţea pe Români 
Şl pe Greci pentru ajutorarea lor mutuală~) . 

Nu V tre?uesc trecute cu vederea raporturile părinteşti ce legau 
e neguţatori de calfe, de „copiii lor", cum erau numiţi în:tr'o scrisoare 
;e pela I817 a un~a care plecase dela Sibiu, dela Casa C. Hagi Pop 
1. se aşe2ase la Craiova. Acesta scria fostei sale stăpâne Hagiica Pău
ţa fe11:1.cum conduce Băluţă Ioan pe cei în legătură cu dânsul la sluj
le religioase. 

, ,Băiatul din prăvălie - scrie Furnică în opera sa atât de des ci-
tă - nu era numai un funcţionar care făcea un serviciu oarecare 
i:tru care er~ plătit, ci era şi un factor hotarîtor în bum1l mers al afa~ 
1lor c~mer~1ale ~e stăpânu).ui său. El devenea cu timpul un alter 
o al lm. Se identtfi:a cu in_:eresele lui. Le apăra ca pe ale sale proprii 
se lupt~ c~ m~teriul ca sa dea pe m!lrfă preţul cel· mai urcat şi pri
~111 ~~ban~1t, .pri:o. isteţimea lui, prin inteligenţa lui, nu intra în punga 
; ~1 i:i c1cmlgeaua stăpânului". Dar această „purtare vrednică de 

uda din partea unui băia~ de prăvălie, era în vechime răsplătită de 
re p~tron: Mai întâi1:1~ ef mărea .leafa slujitorului devotat". După 

-;-va ~1mp, ~ ~1:~ea te1.ghetar, apo; îl asocia cu o parte din câştig în 
şve~1şU: pravăl1e1 sau, m multe cazuri, îi da de soţie pe una din fetele 
e ş1-l las~ ';:maş a;. său da.că nu avea băeţi sau băeţii se apucase de 
. . oc~paţiu~ . :au 11 desc~dea prăvălie deosebită pe seama sa, cu 
liga ţiu nea sa-1 mt?arcă cap1t~l1:1lîn rate mici,Jntr'un, timp îndelungat. 
.easta era cea ma1 mare ambiţiune ce hrănea un comerciant român 3). 
torul .n~g1:st~r începea - spune istoricul N. Iorga -ca „slugă" ~ 
,;U{:e:iic ş1 aJungea dela o vreme „comţsioner" 4). Preotul craiovean 
dachi creşte „pedepseşte" în limba elenică pe fiul său, pe care la 

I) ~t. şi Doc„ XV, p. Ş4I: no. 979. 2) Ibid, VIII, p, 170, no. 73. Iată ce scria: 
găC:unil~ . ~ar~ facem Ma1c.ă1 preacuratei Fecioarei la Zile de sărbătoare, nopţile 

ghen Şl ~ana cu de_?s~J)lt~ podoabe de cântări şi cu doi cântăreţi, desăvârşiţi 
c!tre . amandou~ ~tramle ş1 ne aduce de ascultăm acest fel d€ podoabă, ca pe 

. . gări. 3) Furmca, o. c„ 225-226. 4) N. !Orga, Corespondenţa I.ni D. Aman 
-13, no. 43. ~ 
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i:5 ani doreşte a-1 face să intre pentru învăţătura aces~~i cariere (de 
neguţător) la Casa Hagi Pop din Sibiu 1). Dealtfel şi Aromânii din Ma
cedonia trimiteau pe feciorii lor la învăţătura negoţului.în streinătate, 
.ca la Budapesta şi Viena 2

). 

Negustorii băştinaşi duceau corectitudinea până la înălţimea 
unui cult religios. Câtă evlavie se desprinde din toate preocupările lor, 
se poate vedea diri.tr'o frântură de scrisoare a unui agent al lui Aman, 
Gheorghe Mihalovici, către marele negustor oltean : „arăt dumitale 
-că~ de când fac neguţătorie, nu m'am ruşinat între negustori şi voiu 
~ă nu mă ruşinez nici acµm, cu ajutorul lui Dumnezeu" 3

). Sau dintr'o 
altă scrisoare a neguţătorului Nicolae Iliad, datată din Bucureşti în 
I7 Ianuarie, 1790, către :Hagiul C. Pop diri Sibiu: „Primiţi şi socoteala 
zahărului şi mă iertaţi pentru întârziere, pentrucă, voind a o achita 
cu o oră înainte, m'am încurcat mai rău şi de aceasta cer iertare; înt(a-

. <levăr, cu cât am stăruit să lucrez cu mai mare chibzuire, niciodată 
nu mi-a venit nici drept şi aceasta o atribui nenorocului meu" 

4
). 

Dar o altă frumoasă ambiţie a vechilor neguţător! era şi aceea 
de a-şi cuceri cu cinste un loc şi un rang în biserică ,„care şi cine să 
stea la foişor sus şi care să stea jos", începând cu fruntaşul unei întregi 
societăţi de negustori bogaţi „Hagiul" C. Pop şi isprăvind. cu ceilalţi
iar lupta se da de bărbaţi 'deopotrivă ca şi de soţiile acestora 

5
). 

Aceşti neguţători de ţară - „cuminţi şi evlavioşi" cum îi nu
meşte istoricul N. Iorga 6) - se bucurau· de o binemeritată conside
raţie şi din partea· stăpânirii, comerţul devenind, pela 1820, sub influenţa 
ideilor apusene, o ocupaţie cercetată şi înconjurată de consideraţie. 
La crearea, în 1817, a epitropiilor şi curatelelor în Moldova, se alegeau, 
la fiecare scaun episcopal, doi boieri „cei mai~ notabili" şi doi negustori 
cei mai însemnaţi 7). Incă în 1797, Domnul alegea în Bucureşti un tri
bunal de şeapte care să judece pricinile ivite între negustorii străini 
de lege creştină, cari aveau organizaţie deosebită, considerată ca o 

companie 8). 
Vechiul negustor român respecta formele vechi în virtutea tra-

<liţiei şi era prea mândru, mai presus de,,toate prea mândru, ca să-şi 
permită a se servi de mijloace şi forme neuzitate cari să-l coboare dela 

r) St. şi Doc. VII, p. 89, no. 69. Scrisoarea e datată din 1820. 2) Panaiot 
Saru din Veles comunica dorinţa negustorului An. D. Lica din Budapesta să-i tri
mită pe fiul Teodor la ucenicie. An. LicaH cerea prietenului ca fiul său să aibă anu
mite însuşiri: sănătos, cinstit, credincios .• sincer, ascultător,. să nu fie leneş, să nu hoi
nărească, să fie iubitor faţă de fiul său. Vezi Aromânii, p. 205-200. 3) Corespondenţa 
lui D. Aman, p. 4, no. 5. 4) Din corespondenţa grecească a. casei Hagi C. ?'<:P di1: 
Sibiu din bibl. A.cad. Rom. După Furnică, Ist. Com. 425. Scrisoarea se termma : „Ş1 
rămân al cinstitei tale persoane ca frate şi slugă: Pe cucoana Păuniţa slugarnic o închin. 
Nicolae Iliad". 5) St. şi Doc„ XII, p. 64-5, no. u6, V, ş~ no. următor. 6) N. Iorga, 
Ist. Com. II, 108 .. 7) Uricariul, V,. p. 27. 8) V. A. Urechiă, VII, p. u8-u9. 
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~ţim.~a p~esti~i~u~. de care se· bu:ura. îndeajuns şi între breslaşii lui 
m IDlJl~cui soc1etaţi1 pe ca:e era ob1şmut să o servească~corect şi numai 
rect. \ om reda felul plastic cum G. Zane a descris pe vechiul negust 

A tf 1 V • or man, ca, as e , s~ reiasă cât mai limpede figura lui morală faţă de 
.~ea a nepistorullll evreu care lupta ca să dărâme toate formele tra
ţionale m care se desfăşura ~ evolua vechiul negoţ românesc. 

:„Negustorul evreu vrea clienţi, clienţi cât de mulţi' şi t 
··· ·· bţi' 1 A. b . , pen ru 1.0 ne, e mtre lllnţează cele mai variate mi3'loace" Pe AtV . . . ... ca a vreme, 
merţul ve~h1~lll reg:m se desfăşura în cu totul alte condiţiuni. Ne

. torul de a„unc1 era cautat, nu umbla după clienţi·. II vedeai stA d A 

.. 'dul d h .. 1 . an m n . .ug e:ui. u1 scu~de şi. întunecoase, învăluit în lumina discretă 
:are 1-0 darUla un rmc ochiu de fereastră. El îşi aştepta netulburat 
nt~la P~. ca~e ~ c~noştea în întregime, din partea căreia primea nu 
ai ban11 marfo vandute, dar şi o consideraţiune pe care azi un ne

tor aproape nicio~ată ~u o, capătă. Actul comercial, prin prestanţa 
atn:ul ~egustorullll, pnh încrederea cumpărătorului ·În marfa scoasă 
ada:ic1m:a vreunui raft, prin lipsa de tocmeală, avea într'însul ceva 

.. ~ ş1 .senos'. ~părea ca expresiunea exterioară a: unei înalte func-
.•. 1 s?c1a~e: ~lClod~tă negustorul nu trebuia să-şi caute clienţi. Acest 
ru ş1 ob1cinlllnţa şi legea îl opreau. Atunci când un negustor se abătea 
a regula generală, venea ocârmuirea şi lua aspre măsuri. Meseiia 

~or;itui era păzită de ceeace în ochii lumii ar fi putut să 0 coboare 
C1 cand negustorul nu .ştie el singur să o ţină la înălţimea tradiţiei. 
aceas:,a se întâmpla rar". Şi mai departe : „De pe poziţia socială, · 

.care statea, negustorul. vechiului regim îşi putea arăta oricând A _ 
·ul' v A mm .a: ~m . UlA care sta~aneşte o situaţie. El se credea pe drept jignit, chiar 

;:nci can~ ov bAe1zadea, ui: fiu de Domn, trecând pe dinaintea du
sale ş1 vazandu-1, nu-1 acorda atenţia salutului". 

.n urmăvri~ pe G. Z~ne. „Negustorul vechiului regim nu urmărea 
a~erea .staru d.e lucrun. El era un tradiţionalist. Aceea ce apucase 
a continua .. Viaţa de. prăvălie ca şi aceea de familie îş1· d b V , u~~ 
V a~a. drumul. Ti.1.11p :iber a:_rea totdeauna din belşug şi îl consacra 

. ţlll:le petreceru, distracţiilor ori prietenilor, mai ales dacă era -
cupnns". 
~?Acesta era i:egu:storui român ·dela începutul secolului XIX pus 
V. ne~s~orulU: evreu ·care nu recunoaşte nici o tradiţie. El refuză 

. a ~e hmşte on petreceri. Pentru dânsul comerţul este totul. Astfel 
e movator şi: :a toţi deschizătorii· de drumuri noi, va întâlni osti~ 
, tuturor spmtelor tradiţionaliste. Evreul ridică clientela - adu
rea de câştig - deasu:eEa tutur<?r categoriilor vieţii şi aie lmnii 
tu: aceasta co;nerţul său înseamnă o dublă luptă pentru captarea 

ei curente ş1 crearea unei noi clientele". Mijloacele întrebuin-



.,, . . tra erea de mână ori de haină, afişarea. 
ţate. sunt cunoscut~ de ~oţ1. l'.tv ~ etalarea mărfii la geam, la uşă sau. 
gălăgioasă a preţur~lor ş1 ~ ca~ ~ţ ţ~t până şi de zarafi cari~ stând tu~-
chiar în stradă.- s1ste~ mtre 1:,1n în pumni ruble şi ducaţ1r 

A . d h 1lor sunand mereu . 
ceşte maintea ug en V' ·1 " Alte procedee : „atracţia sau „smo-

v t +1unea trecaton or · . . . · 1 A t e atrageau a enr . . . a· 1 ustorii creştm:i Şl e 1~ r -
1 an ei le iau e a neg . 

mirea" calfe or, pe c ·1 . goţul ambulant, precum 
1 ul 1 . eftenirea preţuri or' ne 

buinţau în fo os or ' . . A concurenţa lor neleală. despre 
i toate acele mijloace cu can se marma . 
ş b•t • sus 1) • A d • t care am vor 1 ma1 . V bl . .ne preocupă,. atat e 1ll e-

• v tă latura a pro eme1 ce . .. t .. 
lncheiam aceas V V Th.b ult Lefebre despre vedîi1 noş m 

· tatarea lasata de 1 a t ) 
resantă, prm sons V • 1 blânde şi îndatoritoare (engagean Aes.: 
negustori.= „Se lauda maniere e. ţ. A ească" Şi aceasta mea. 

Şl C
instea negustorului de na ie roman . 

precum 
1 

• • 

pentru anul I854. ). V • lucruri, aceşti negustori „cu ,:U~::Uere 
In faţa nou1lor stan de . . h . ·. A ale căror preocupan mtra 

. " cinsti+1 şi ar111c1, 1n . . 
blânde şi îndatoptoare ' r C nobilă îndeletnicire ne-

. . . . . ui tineret pentru aceas a . . . . : . 
ş1 gnp educaţiei un. . . .. de coala biserica şt civilizarea socie-
gustorească, precum mtra ş1 gnJa ş 1 . '. ra prestigiul şi le ucidea 
tă+'i în faţa nouilor stări de fapt ca:~.le 11111 cş~ cad biruiţi după o luptă 

r ' . d V i cu zi din pozlţl.1 e „ or ş ' h t 
iniţiativa, ei ce eaza z . V • de sfortări în apărarea o a-

• V dar neegală ca nişte ostaşi rapuşi , . 
apriga. ' . . 

1 r ţării si a fiinţei neamului. re o , 

b · rurale ) Noua înfăţisare a centrelor ;11' a~e ş1 . ' 
!u date statistice asupra numarulu1 lor. 

. . cari n' au avut nimic comun cu pă-
Năvala acestor popornî:!-u111, •t în scurt timp, să alte-

. 1 ritlu1 nostru, a reuşi ' . . . 
mântul. . şi destme e popa . . h . t. di+'onala înfăţişare a vieţ11 

1 . if estăn vec ea şi ra t• . al 
reze . în toate a e ei man. t 1 noastre urbane şi rur e. 

. şi aceea a cen re or . d 
noastre economice, ca . . V t tot Primul ecou îl pr1ll em 

A . v se res1mta pes e · . . 
Această alterare mcepe sa . . ·1· tre . Aincepând cu Bucovma f v rovmcn or noas · . 
în structura demogra ţca a p . A . V. • enişul tentacular al acestor 

· el tăţi can cad m paienJ 
şi Moldova, prn1: . e ce .. 1 V t este lanuri de grâu de aur: 
barbari revărsaţi ca nourn de a:u~ e re~ensământ al populaţiei aceste~ 

Să începem cu Moldova. Pnm t t de Domnitorul Al. C. Moruzt 
· A ul 1803 execu a 

provincii a avut loc m an : . f 'mili zaţi prin sate şi 2389 la oraşe, 
şi care ne arată : 514 capi de a ~ ~~ i de familii evreeşti faţă d~ 
ceeace ar fa. ce în cifre rotui:de 300 A puflete. am avea ·12.000 Evrei 

·li t e · sau m s · 15I.549 capi de fam1 e creş ln ' 

l) G. zane, o. c., p. 334-348• 
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faţă de ceva peste 6o4.ooo creştini 1). Proporţia se stabileşte, aşa dară, 
la 2 % Evrei faţă de 98 % creştilli. 

O nouă invazie are loc numai decât după aceasta, fiindcă, în 1804 
deja, boierii Divanului se plâng rău dii. numărul mereu crescând al 
Evreilor, stabilindu-se în paguba indigeniloţ; 2). 

Din recensământul din 1820 al Domnului Mihail Şuţu, găsim un 
total de 4.728 familii (984 la sate şi 3.744 la oraşe şi târguri), adică 
I8.912 pentru Moldova, marcând o creştere de 58.33 % pentru I7 ani 

„ sau de 3,43 % p~ntru fiecare an. In cifre rotunde : r9.ooo suflete evreeşti 
pentru anul I820 3). 

Anul r827 însemnează o altă etapă, din ale cărui date rezultă 
că existau în satele Moldovei r:200 cârciumari evrei„ 3.602 Evrei sta

(;biliţi în târguri şi în oraşe şi r.256 în Iaşi - adică 6.078 capi de fa
'>milie în toată Moldova, cu o creştere de r.350 familii faţă de r.820, 

.. ceea.ce reprezintă 26,32 % pe 7 ani sau 3,76 % pe an, iar faţă de r803, 
: 0 creştere exactă de roo% 4). Cu alte cuvinte, un total de 24500 
·suflete, aproximativ. 

... Pentru Muntenia, n'avem date oficiale pentru această perioadă. 
De asemenea pentru Banat şi Basarabia. Pentru această din urmă pro
vincie oropsită odată cu căderea ei sub Ruşi, deşi n'avem date, putem 
·deduce, totuşi, din scurgerile lor spre Moldova, că Evreii creşteau ver
tiginos, revărsându-se în puhoaie din toate ţinuturile Rusiei - polo
:neze şi ruseşti. Iar guvernatorul general al Podoliei, Bahmetiev~ care 
:a fost un flagel pentru Basarabia, lăsând-o pradă jafului întregii bande 
·dusă şi patronată ·de nevastă-sa, a populat oraşul Chişinău şi ·toate 

ibunalele din guvernământ, cu Polonezi, Greci, Armeni şi Evrei 5), 

ine înţeles, de (\ea mai urâtă speţă. 
Măsurile decretate de excelenţii administratori ai Bucovinei nu 

'l:)..U executat conştiincios decât abia pela r8ro încoace. Ovreii veneau 
eci mereu, deşi birul bucovinean ·era mai mare decât cel din Galiţia. 
ntre I786 şi r801, ei intrau, pe an, în medie, câte 32 familii. Iritrau 
vraci şi sfioşi încă, aveau „prea puţină avere şi încredere ca să între
rindă vreun negoţ însemnat". Cârciumari erau, însă, .chiar pe valea 
ererp.uşului 6). In r783, erau. de-abia ro3 meşteşugari 7). Dar, datodtă 

1) Verax, o. c., 'p. 6. Din tablou lipsesc Focşanii şi pentru Evrei şi pentru 
: . In cifra de '151'.459, intră boierii mari şi mici, servitori liberi, Ţigani, sclavii 
tirilor, ai particularilbr şi ai statului, ordinele religioase, numeroase categorii de 
·ci sau incapabili de a achita impozitele. 2) Ms. Ac. Române, p. 91, p. 237- ap. 

, o. c., p. 7. 3) Verax, o. c., .4) Ibid, ibid. Cifrele acestea, bazate· pe ·a eva
arbitrar4, n'au valoarea· celor furnizate de recensământele din 1803 şi 1820. 
art. „Administraţia în Basarabia" de C. Şoldan, în Univ. din 20 Iulie 1941 .:___după 

orile din ·1823 ale lui Longhinov către contele Vorontzov. 6) Alphabetische Darstellung 
Bukovinaer Kreises, în J ahrbuch des Bukoviner Landesmuseums - Czernowitz, !908, 
l - ap. B. Duică, o. c., p. 158. 7) N. Iorga, Istoria Evreilor. · ·· 

.N. Hâciu. - Evreii fo Ţările Româneşti. 
7 
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· · d · istra t1 ei Ovreii 

. " i tradiţionalei neroz11 a a rom r· ' 
sărăciei ca~e Îl, mana, ca ş 0 din 0 ulaţia ţării 1), reprezentând I.II7 
ajung să fle, m I82I, I,4 1o 8p p V ul lor atmge '7.828 r::ontra 

. .. f1 te 2) In I 27, nurnar · . . . . 
falllllh cu 6.077 su e :„ .:1 t e de 22 °Ic pentru Evrei ş1 deabrn. 
270.773 creştini, repr~z~~tanu. o creş er o V •• 

de 16 %·pentru creştm1 ~- V ti· invadatori erau Cernauţn 
1 d de se revarsau aceş A t 

Centre e e .un . ·tvţ• ari au evoluat m aces 
1 d v putermce cornum a 1 c . 

şi Suceava, ce e oua . i I 0 familii ; în I797-349 şi I9° ; 
ritm : în I79I, era1: respectrSvt, 3~? şţul7 a făcut prima cunoştinţă cu~ 
. " 8 463 ş1 I8o3). oro3me • iar 1ll I 07-
Evreul Hertzenberg 4) • • V "nfl . ţe se datora li se îngăduie 

f v v e şti car or 1 uen ' . . v 
In Ardeal, ara a s V " V 1 cta"rgu. rile mari ale Ardealulm ş1 sa 
. . v . 0 ilor sa vanza a v 0 · · 

în :i:790, iaraş1 . vre ş· tf 1 au„ început să se înrnulţeasca. vrell 
facă negoţ ambulant. 1, ·11as e 'b1.lilor unguri cari, exploatând, aveau 

. al s la rnoŞl: e no ' . A V a se aflau mai e . 1 f tori 5) Pământ propriu, mşa, c 
nevoie de talentele lor de .eXJ? oa : nici .drepturi politice, nici slujbe 
străini, nu puteau poseda ş1 n avea 

la stat 6). • • tabili cu date statistice caii dovedes~ 
Vina nobililor se poate .s . . ulţi Ovrei 7\. Totuşi, Ovre11 

. .ul c trăiau cei rna1 ro ' . " ul. 
că, în ter1ton un~res ' A A d 1 După.Sălner, ei se rna1 mm -

A ulţ1 prea tare m r ea . . lz 
nu s'au putut mm Fv V şi Naznanfalva 8). Bie ' care 

ţiră în anii următori în Bec~ean, V ~gar~ş. a celor veniţi după revoluţia 
• • . .c at le frxeaza ş1 ongm . f" V 

este mai bme uuorrn ' V d" Bucovina şi Galiţia şi rna1 ixeaza 
. "n mare numar' in 1 . din I784 ş1, anume, 1 . . A. t t Ardealul, precum tote rna1 

ul d o/ ij) deci cam I5-573 m 0 . · A • t 
procent e 7 I? . ' lYţ"l unde s'au putut aşeza, chiar mam e 
stabileşte şi mal bme loca 1 a 1 e . 
de această revoluţie 10). i spus îşi fac apariţia primii 

. " ul 1318 precum am ma ' · . A •• 

De-abia m an .' . . 1 . t ecând cu miile m fiecare 
venmd din Po on1a, r .„ V 

Ovrei în Maramureş, . . negustori şi crâşrnan ' Inca 
. . .1 C patilor ş1 veneau ca·" . . . „ ld an pnn pasuri e ar , ' . ·tent şi mvaz1a m Mo ova v 1 XIX-lea concollll . , 

din prima decada a sec .. av '. ul co~ună după comună, cade 
devine tot mai năvalnica. :Maramureş ' 
A A•nil 1 r 11) 1n rna1 e · 0 · , Ib"d 

"b"d 1-3 şi Verax, o. c„ P· 339· 2, 
1 

' 
) Dr I Polek, o. c., P· 258 - ap. 1 1 ' ? ) Ibid p. 255. 5) N. Popp. stu-

ibid - Iap. Ver~x, 1. c. Ş) ~rH. I. dPbo~~~ ~~r cSt;ti:Jf ~d G~ograp~: des Grossher~~~-
. •t t 6) r B Bemgn1, an ap B Dmca, o. c.. qo7 · 
~=s ~i:b~nbiirgen :__ Hermanstad~. 1837, H~~ ~o~· 9Siebenbiir~ische Rechtsgeschic~e''.-

) Vezi şi Legile citate de Fr. S~h':1er v~n 8) ;I L~brech, Versuch einer ~rdbesc/ei: 
7 II 13-14 - ap. B. Dmca, ~-0 · ·. · nnstadt, 1804, P· 9 şi 10 -. UJ?a 
~~~g a'.!"Grossfiirstenthums ~iebenb~rţ:f~ !;:~ti 1474, în cele săcu:şti 107, ;~ 111 

B. Du!că,ti10~. ~) ~80t51:~~~ ~a~~=ka des GrossfuB··~sienth:i::d~~~~~~~rf;:~d:s~unE~ 
cele saseş 2 =>· B D .. " 103 10) După E. A. ie z, " ·1·bi"d ibid: Pro-

83 ap mea, · 6 ,.,II 240 - ap. ·· 
2~5-~bii~n„· H~rrnanstadt, 1857, P· 142, 16_o. I \:I~i~. ~ o1-o,03cuArmenicu tot; 

~~!~~Evr~ilor'întc~~I~Z:f~~t~f:!i~~:ţA~ti:!ntite de s61n'.er, el a~og;0~~0~ţ~n:~:~: 
erau însă 7•/00 în o d~1"rtl Silvaniei, Naprad, Hidahnâs, etc ... II} : , 
Entradem, Tuşnad, y~a 

Să ne ocupăm, în fugă, de câteva centre urbane. 
Incepem cu capitala Moldovei. Imigrarea Evreilor în Moldova 

creşte, între I786-I792, lucru ce se constată uşor din condica de veni-
. furi şi de cheltuieli, precum şi din celelalte contribuţiuni. Iaşul apare 

c).1 cota de lei 4000 a Evreilor faţă de lei I8rn7.60, cota negustorilor 
qeştini - adică în procente I8 % faţă de 82 %- Astfel, că numărul 
Evreilor stabiliţi la Iaşi a crescut în I792, cu 4/I faţă de 1786 1). In 
1803, numără 652 familii, iar în I822, 1099 farpilii, adică o creştere de 
S3 %, în I7 ani, din acestea l:o99 : 664 indigeni, 19I supuşi ruşi, 264 
supuşi austriaci 2). înfăţişarea capitalei Moldovei îşi pierdea, astfel, 
din pitorescul şi tradiţia ei românească. 

In această provincie, elementul evreesc pătrunde mai departe. 
Bârladul numără, pela r820, numai 20 case jidoveşti la o mie 

c.reştine 3) şi, are, în curând, o uliţă a jidovimii „unde fuseseră foştii 
" blănari" 4). La Herţa, Evreii vorbesc de „strămoşii lor" cari au lucrat 
,;~moşia Herţa, încă dela M. Racoviţă şi dela ginerele lui Gh. Ghica 5). 

La Roman, întâlnim dughenile Bercului Jidov, lângă Episcopie, dăruite 
de Caramanlâul Andronache 6). Botoşanii, după un izvod din I828, 
numără 24 negustori români, r. Lipovean, T Armean ( i>) iar Evrei I8 7). 
La întemeierea acestui târg, în prima jumătate a sec.XVIII, sunt po-

. meniţi Români, Jidovi, Armeni şi alţii 8). La Suceava, încă din 
:176r, se pomeneşte de Armeni, Moldoveni şi Evrei 9). Dorohoii numărau, 
în I820,.232 familii evreeşti, Herţa 339, Suceava 229 şi Botoşanii 5II 10). 

::::>acă, în I792, au avut comunitate numai la Iaşi. în r803, ei au 
'peste tot'. exceptând Focşaniii, pe câtă'vreme cele din Botoşani, Doroiho 
fierţa, .Hârlău şi Fălticeni sunt relativ foarte numeroase. Peste tot 
· ceşti Evrei sunt cunoscuţi ca „hrisovuliţi", adică stabmţi în virtutea 

..ui hrisov sau decret doninesc 11). p· 
· Odată· cu izbucnirea războiului turco-rus din I789, Galaţii făur 

rşi de Ruşi în aşa chip, încât numai după ruinele bisericii principale 
mai putea cunoaşte unde a fost oraşul (Hurm. XXII, p. 544, no. 478; 
553......,4, no. 35I şi 563; p. 925, no. 520). Totuşi, la începutul sec. al 
X-lea, Galaţii apar ca un orăşel cu 7000 locuitori, având G1eci şi 

.vrei, cu doi părcălabi şi cu vast domeniJ în toate direcţiile l~). Wil-
on relatează. că, în I820, toţi negustorii erau străini 13). Galaţii 

au, după I812, un şi mai mare avânt, fără concurenţa Brăilei, înăc 

_r) Verax, o. c., p. 3. 2) Ibid., Tablou H, p. 8. 3) N. Iorga, Ist. Evreilor. 4) Doc. Cal
. achi, I, p. 474-5, no. r55, V şi p. 484-5, no. 176. 5) Ibid., p. 498-9). 6) Ibid., 
ta 7· 7) N. Ior~a, Ist. Corn. II, ro6. 8) St. şi Doc., VI, 221, no. 89; p. 266, no: 
7; VI. p. 23~·ş1 urm. 9) Doc. Callimachi, I, p. 446. 10) Verax, o. c., p. 9 şi tablou 

P· _8 .. rr) Ibid, p. 6. 12) N. Iorga, Istqria Românilor prin călători, III, p. 88 • 
. Willcinson, Tableau historique, p. 162 - ap. G. Zane, o. c., 402. 
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un port turcesc ci.1 mai puţină în~emnăt~te_ pentru. T_urci. ~e~oţul ~s;e 
pe măsură de activ cu neguston austnaci, fra1:1_cezi, ruşi . şi turc~ ) : 

. Până la încheierea acestei perioade, Evre11, preferaţi de boien 
fiindcă plăteau bezmăn triare proprietarilor de mo_şii, au fun~a~ P~ 
aceste terenuri boiereşti zr târguşoare 2), între can oraşul Fălti~em 
la 

17
30 şi 0 parte a oraşului Focşani, despre care g~im în 1798 u1: hnsCiv 

dat unui staroste Simon, după cererea târgoveţilor, de a mai aduce 
încă 6o familii evreeşti 3). J. B. Brocine;- susţine că boierii din Moldova 
apelau la Evreii din Basarabia şi din·B~c~vinav ~~vi~ în ţară să ~1:ndez~ 
târguşoare, ca să ridice starea economica a ţar11 prm. comerţ ?i ~1:1dus: 
trie 4). Dar n'are dreptate aces: mare a_P~rător al ~a~zei evre:şti, fnnvd:~ 
boierii s'au îngrijit prea puţin de ridicarea. starn ~conoi::iice ~ ţ?-n~ 

· i mi.1lt de veniturile mati ce le încasau prm aceşti Evrei, can, odata 
.c1 ma . 'ul . v • arendaşi ai drepturilor boiereşti, răspândeau culti.11 rachi Ul otravitor 
şi jefuiau pe ţărani de toată vlag8:, şi~~ tot_ ~i1:ele lo~, avân~ l~ înde
mână, aceşti Evrei, scaunele de macel~ne, ~~tar:a, acs:ze~e, carcmma
acest debit de băuturi spirtuoase, prm m1Jlocirea caruia condamnau 
Ia datorii pe ţărani şi acaparau toată viaţa :conomi.că .. Nu cJ;iei:iaţi î1: 
interesi.11 ţării s'au grăbit a veni, ci preferaţi de boien. Dar cei mulţi 
veneau nedoriţi de nimenea. . 

Pentru Muntenia, statistica oficială din 1820 ne dă o singură co-
munitate evreiască la Bucureşti, cu r29 capi de familie. Din diverse 
documente, reiese că şi Craiova avea o mică· colonie jidovească,. c.on
dusă de un staroste. Este probabil că existau, deasemenea, Evrei izo-

laţi şi în centre ca Ploeşti, PiteŞ~i, Tâ~goviş:e "). A ... 
După alte izvoare, Bucureşt11·ar fi numarat'. i~ 1804, rzo fa1::nh; 

evreeşti, iar în r8r3, peste 500 6), ceeace ~ deter:n:na pe Carage~ Vo~a, 
să mai numească un staroste pentru Evre11 leşeşti, m persoana lui Hain:· 
Her , cu drept de a judeca afaceri comerciale şi industriale între ei ş1 
cu f urisdicţie pentru Evreii străini 7). • • •• • • V V • V 

Din impresiunile ci.1l~se de anumiţi scr11ton şi calaton - carora 
nu le ptttem acorda un credit prea larg -::r dăm aceste date. :rz.r~11c;1ely 
· Fotino dau pentru Bucureşti r6.ooo case cu roo.ooo locmton, mtre 

şi · Cl "t . dv 
cari 1500 familii de sudiţi ;q.,iar consilieri.11 de ~egaţie aus.evi:i z, a'. 
pentru r824, 8o.ooo-90.ooo locuitori, între can 4000 Neni.ţi ·şi numai 

6000 Evrei8). • . • • • • 
MaJoritatea Evreilor din Bucureşti era_:i, î1: r8rz, sudiţ1 -~us:n~ci, , 

ruşi şi :trancezi, iar generalul r:is l.e-a dat mv~i~e~ ;a ~V:e1: · parnan
teni să-şi aibă staroste deosebit, iar peste sudiţi sa ramana un sta-

· I) Doc. Callimachi, I, p. 179-181, no. 126. 2) Vera:x:, o. c. 3) V. A. l!:e~iă, V. 4) Ches
tiunea Israeliţilorromâni, p. 34-35. 5)Vera:&, o. c., p. 46: 6) V. A. U~echia, X, B, 222-223. 

7
) Furnică, Ind. la Români, 12g-130. 8) N. Iorga, Istoria.Bucureştilor, 233-234. 
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i:oste nearnţ 1). Fiindcă, dela venirea Ruşilor şi până la tratatul de pace 
<lin 1812, invazia străinilor şi mai ales a Evreilor are loc cu mare re
peziciune la oraşe, dar mai ales la Bucur~şti 2). Di~ catastivul Haham
başei ~ai.m He~ş rezultă că, Îll<>I8T3, auintrat în Bucureşti, numai din 
Austria şi Turcia peste rooo de Evrel}. In acest oraş, numărul meşte
ş:ugarilor străini creşte într'atâta, înc.at în 1804, croitorii bucureşteni 
:P.rote.s~eaz~ ~ă se înmulţesc Evreii şi sudiţii cari n'au de dat angarale 
:Şl beilicuri Şl pot smomi calfele, făcându-se „chedir" pământenilor 4). 

In cursul războiului ruso-turc din 1827, se observă o năvală a · 
,Evreilor din Iaşi spre Bucureşti, dar Marele spătar Alexandru Ghica 
:ia măsuri şi nu îngăduie aşezarea decât nu~ai acelor străini cari se în-
·deletnicesc cu plugăria 5). · 
.A In 1787, .li vs~ î~găduie d~n nou a-şi face casă de rugăciune ·6), iar 
.:m 1793, se stnca o s111agogă centrală Jăcută fără voie, într'un han din 
mahalaua Răsvanului 7), aşa după cum şi în 1768 li se stricase aceea 
,de lângă hanul Sf. Gheorghe N'ou şi cea aşezată. mai sus de case!~ lui 
Pîrsc~veanu 8). In .1~23, şi Evreii din raiale îşi aveau sinagoga lor 9). 
.Aceştia erau supuşi 111că din 1821 Cămărăşiei 10). , 

Pela finele sec. al XVIII-lea, Evreii iau prăvăliile din hanul run 
:mahal~ua Răs.v~nului, majorând preţurile, dublând chiriile 11). Prin 
1823, mcep a fl m stare a cumpăra, dintre ucenicii creştini ai zarafilor 
·cas: cu '.?7.000 lei în Bucureşti şi_, astfel, pregăteau, ca Şi la Iaşi, şi î~ 
~ap1tala Munteniei, luarea cu orice preţ a imobilelor 12). 
, V Cam pel~ înce_putul ?erioadei de faţă, în stadii.11 acesta de pro
f~n~~ preschir:ibare, - zice Furnică - „ei fură cât se poate de 
.·tim1z~, de V srr:eriţi şi de resoectuoşi faţă de autorităţile locale şi ·de po
:pula.ţia _Pamantească. Deocamdată, se instalară în Bucureşti, într'un 
·cartier izolat şi prea puţin populat, dar aproape de centru, adică în 
. n_iahalalele Sf. Vineri, Udricani, Jigniţa, Olteni şi a bisericii Bradi.11ui 
;ş1 ~e g~:1pară,A s~rânşi la un loc, unul lângă alti.11. Ei închiriară dela' pro
p~ie.tarn. romam, cu preţuri bune, casele cele mai rele şi mai ponosite 
d111 cartier, pe care Românii nu vreau să le ocupe şi să se . îndeletnicească 

•,eu meşteşugurile lor şi să prodl.lcă mărfuri de concurenţă, pe care le 
,Jucrară prost şi din marfă proastă şi le vândură p~ preţuri mici, spre 

::ttrage i:iuşteriii. Tot eftin vândură şi marfagiii, care strigau marfo ! 
J>e strade şi tot proastă fu marfa .ce ei vindeau" 13). 

•.. . Ir:- Ploeşti, ei se înmulţiră într!atâta, încât au obţinut, încă din 
· .18rr, şi un staroste în persoana lui Moise Hahamul şi, după aceasta, 

•·i •. l) V. A .. Ure~hiă, IX, J?· _589 şi V, p. 795. 2) lbid, X, B, 218. 3) Ibid, 222-223. 
;4). N .. ~org8:, Industn.a la Romam, p. 187. 5) Hurmuzachi, X, 477-78, no. 515 şi N. Iorg~ 

/e.1stonc~, 6) Ib1de~ 7) N. Iorga, Ist. Com .. II, 104-105. 8) Ibidem. 9) N. Iorga' 
.t<:>~a Evreilor. ro) Ibidem. 13) V. A. Urechiă, V, p. 42-43 nota 12) N Iorga' 
ona Evre ·1 ) V A • hi ' ' „ • ' ' . , 1 or, 13 . . Uree ă, I, p. 450-451 şi Furnică, o. c., 112-113. 
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s'au despărţit de cei. din Bucureşti de care până atunci depindeau, având 
şi îngăduinţa de a avea sinagoga lor, dar nu se acordă starostelui nici 
o scutire: ;,iar a .scuti şi el vreo p1ăvălie sau cârciumă, ori vre-un om 
străin, acest privilegiu nu i se dă de către Divan" 1). 

Despre Evrei în alte oraşe din Ţara Românească nu se pome
neşte până la 1850. Ei nu prea cutezau să .se stabilească, cu toată pro-
tecţiunea ce le acordau consulii ai căror supuşi erau ~). · 

h) Cum au fost văzuţi de călătorii şi scriitorii streini, precum şi de 
autorităţile administrative streine în provinciile pierdute dealungttl 
veacurilor. 

'.Este de cea mai mare importanţă pentru cunoaşterea cât mai 
obiectivă a acestor populaţiuni ce au invadat Moldova şi erau pe punctul 
de a invada şi Muntenia să luăm cunoştinţă de constatările făcute de 
scriitorii şi călătorii mai ales străini cari au venit în contact mai scurt 
sau mai îndelungat cu ţările noastre. 

Iată câteva denunţuri. 
Isvoarele austriace oficiale îi descriu ca „săraci, vagabonzi, cer

şetori", locuind în colibe păcătoase şi atât de săraci, că, atunci când 
b ordonanţă imperială îi obligă să facă dovada că au fiecare cel puţin 
250 florini capital, o sumă foarte mică, fără de care nu pot :i;ămâne în 
ţară, ei se ridică în massă şi trec în Moldova 3). Internunţiul papal scria 
acestea în 1794 : „Evreii aşezaţi în Moldova sunt Evrei mizerabili, pe 
cari Austriacii nu voiau odată să-i ţie în Bucovina" 4). 

Parant, consul francez la Iaşi, raportează cele ce urmează, în 
1798, despre Evreii din Moldova: „ ... numărul Evreilor este conside
rabil, .cu toate că sunt mai dispreţuiţi ca ceilalţi supuşi. Sunt, cu toate 
acestea, câteodată, menajaţi de guvern, căruia îi procură mulţi bani. 
Acesl soiu de oameni fac bandă aparte şi se ocupă de afaceri mercan
tile, de agiotage. Cu deosebire în Moldova, se poate spune ceeace a spus 
un autor francez despre Evreii din Polonia : că ei ucid comerţul şi des
curajează pe puţinii negustori cinstiţi cari ar vrea să-l vadă înflorind. 
In adevăr, Rvreii ştiu peste tot să-şi procure, prin marea lor activitate 
şi muncă, mărfurile cari au mai multă trecere şi o fac aceasta cu o eco
nomie aşa de murdară, încât sunt tcitdeauna în stare a le da sub preţul 

l) V. A. Urechiă, XI, 793-795. Vezi, Anaforaua, înaintată in 8 Aug. l8II de 
Vel Logofăt Constantin Dudescu către Intâiul Divan şi Comitet care orânduieşte în 13 
Auo-. J:8n ca :Moise Sticlarul Hahamul să le fie staroste. Divanul este reprezentat de 
Ralu Golescu, Isac Ralet şi :M:ihalache :M:anu. 2) Furnică, o. c., n3. 3) Vezi Poleli:, 
o. c., - ap. B. Duică şi Verax:, 329-338. 4) N. Iorga. Note istorice. 

103 

curent. Această împrejurare trebue ţinută în seamă de acei negustori 
cari ar vrea să se aventureze a-şi încerca norocul în această ţară 1). 
Acesta era avertismentul ce nu uita să-l accentueze consulul francez, 
pentru ca compatrioţii lui să nu uite că, în ţările noastre, Evreii numai 
negustori în accepţiunea europeană a cuvântului nu puteau fi socotiţi. 

Contele d!Hauterive, fost secretar al Domnului· Alexandru Ma
vrocordat, care îl însoţise la Iaşi pe timpul domniei sale (1785-1786), 
îi caracteriza astfel pe Evrei : „ ... datorită numai NemţiJor, ei n'au rămas 
cei mai mari şarlatani şi au căpătat preferinţă pentru lucrările de tâm
plărie, de croitorie, de ceasornicărie, pe cari le exercită dealtfel destul 
de prost" 2). Şi, în altă parte, îi descrie din punct de vedere fizic în felul 
următor: „ ..... au cea mai extraordinară figură care se poate vedea în 

·vreun colţ al lumii; cu capul pătrat sus, ascuţit jos,.acoperit cu o că
ciulă de blană neagră, ale cărei fire stau ridicate ca nişte ţepi de ariciu, 
de subt care atârnă doi zulufi de păr cât sunt de lungi, în timp ce spa
ele capului li este ras, ei mai au pe deasupra şi un cioc mic în vârful 
bărbiei, ceeace le dă înfăţişarea unor capre de Angora" a). 

Vice consulul francez din Iaşi, V!~Uier, îi descrie, în 1829, ca fiind 
· şte „mizerabili boccegii, cea mai mare parte ~fără domiciliu, vaga
onzi plini de datorii, băgaţi în afaceri suspecte de mizeria vieţii" 4). 

;,Neam speculativ, viclean şi şarlatan, care a dus populaţia română 
la mizerie" - aşa ne apar după alte documente ale vremii 5) .. 

Thibault Lefebre ne face acest sugestiv tablou despre Evrei : 
,Ei trec ca setoşi de c?.ştig, nimic nu-i demoralizează, nici o vorbă nu-i 
escurajează,. nici o aroganţă nu~i jigneşte. Ei acceptă cu umilinţă sau 
1 P.uţin în tăcere observaţiile cele mai severe, asprimile cele mai tari 
câteodată cele mai nedrepte. Ei solicită cu umilinţă o comandă dela 
care i-a gonit cu un minut mai înainte şi un nou refuz nu-i va des
aja;. pentrucă persistenţa lor va înfrânge repulsia clientului. Sunt 

xibili, insinuanţi, pătimaşi la câştig, abili în a adulmeca afacerile a 
scaperi marfa, a încheia târguri, a pune în curent pe coresponde~ţii 

or cu nevoile şi resursele pieţii". „Aleargă din producător în producător, 
ăutând marfă, stabilind preţuri, făcând târgnri, totul cu o ardoare, 

o îndemânare şi o p1icepere surprinzătoare" 6). „Naţia evreiască 
;cu sumeţie se amestecă fără îndrituire în toate" 7), îi caracterizează 

Iorga. 

l) Din raportul către ministe~ul de resort din I798. 2) Comte d'Hauterive 
en:oir: ~ur ~'etat an~ien et actuel dela :M:oldavie", Bucarest, Gobl, 1902, p. 354• 
Ib1d, 1b1C:. Ş1; M:morm despre s~:rea Moldovei la 1787. Ed. Ac. Roni. Buc., l9o2, 

4-355. vezi ş1 V. A. Urechia, III,_ 355-56. C. Economia naţională, XXVI, 
:·230-23I - ap. G. Zane, o. c., 331 .. 5) Acte şi legiuiri, 594-595 - apud 
id, Ş34· 6) Th. Lefebre, o. c., P~ 307-309 - ap. ibid. 330. 7) N. Iorga, Breasla 
ănanlor, 33. · 
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„Toţi aceia cari cumpără dela Evrei -scrie tot ·Lefebre -trebue 
să verifice cu îngrijire cântarul de care el se serveşte! greutatea mărfii 
pe care i-.o dă, banii pe cari îi numără, facturile pe cari i le face. Pre
ţurile pot fi exagerate, cântarul fals, greutăţile măsluite, marfa fal
sificată, moneda alterată, sbcoteala greşită 1). Ţăranii sunt victimele 
lui de predilecţie pe cari îi înşală la tot, la monedă, la socoteală, la greu
tate, la balanţă şi la mai cine ştie ce" 2). . 

In străinătate,· erau cunoscuţi ca atare şi la fel zugrăviţi de toţi 
aceia cari s'au ocupat mai de apr.oape de ei sau în mod întâmplătoi. 
După o mărturie germană din sec. XVIII, „ei trăesc din furt şi fraudă, 
care, după părerea lor, nu sunt crime" 3) sau că ei „au reputaţia de a 
fi foarte dibaci în comerţ, însă sunt bănuiţi de a nu-l face cu toată cinstea 
şi buna credinţă posibilă" 4). 

Şi nu trebueşte trecută cu vederea următoarea relaţie dată acum 
un veac şi un sfert de Pouqueville, un prea învăţat consul francez al 
lui Napoleon Bonaparte, despre Evreii din Thesalia şi apucăturile lor 
în ti:Qi.pul de dezolare când această provincie era bântuită de o pustii
toare ciumă. După ce descrie atât de emoţionat drumul ce-l parcurge 
acest curagios misionar al ştiinţei apusene, precum şi d~zastrele desă

vârşite sau pe cale de desvoltare ale acestui cumplit flagel, care a lăsat 
numai cimitire şi ruine, termină cu această ilustraţie: „Câţiva Turci 
fatalişti rămăseseră la Larisa cu Evreii cari, traficând cuultimele rămă
şiţe ale celor m01ţi, răspândiră, datorită acestui negoţ sacrilegiu, ciuma 
până la Salonic, unde, mai mult ca r5.ooo de persoane muriră în acest 
an funest pentru Grecia:'' 5). 

Şi, de pe tribuna acuzării, istorkul N. Iorga îşi ridică cu revoltă 
neistovită rechizitoriul şi împotriva adevăraţilor vinovaţi de această 
stare de lu'2ruri alarmantă, când vorbeşte de cârciume cari cu „zecile 
se numără aceste cazuri de exploatare şi de depravaţie, cârciumălângă 
cârciumă, cu sticlele de rachiu de cartofi şi alte otrăvuri, în tot cuprinsul 
Moldovei, istovind şi rasa pentru hrănirea viciilor „civilizate" ale clasei 
dominante" 6). 

Iată câteva elemente capabile să .ilustreze structura sufletească 
tragică a acestor poporaţiuni ale căror însuşiri au adus atâtea suferinţe, 
şi au produs atâtea pagube ţărilor noastre şi poporului românesc, în 
genere. Vremurile cari au să urmeze sunt ş1 mai grele. Evenimentele, 
ca războiul ruso-turc din r828-:-29, când ţările româneşti au fost ocu-

I) Th. Lefebre, o. c., 307-309 - ap. Zane, 330. z) Ibid, ibid. 3) W. Sombart, 
Les Jnifs et la vie economique, 163. · 4) Ibid, ibid . .5) F.C.H.C. Pouqueville, Voyage 
dans la Grclcţ, teme III, ed. II, libre IV, chap. IV, p. 349--350. 6) N. Iorga, Istoria 
Evreilor; 
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ate, de Ruşi şi ţinute sub administraţia acestora până în r856, sunt 
rilejuiri minunate pentru invaiii evreeşti în proporţii catastrofale. 

Astfel, se încheie această perioadă pe care am putea-o numi pe
ioada de fecundaţie rodnică în nenornciri pentru ţările noastre. 

i) Cum au fost văzuţi de băstinaşi - Domni şi oameni 
din popor şi reacţiunile împotriva lor. 

Faţă de situaţia din zi în zi mai alarmantă creată de prezenţa 
Ţările Româneşti a unei poporaţiuni care îşi îngroşa rândurile şi strân
a cercul de asfixiere a tuturor funcţiunilor fundamentale .ale statului, 

'au lipsit nici reacţiunile - fie din pa1 tea poporului, fie din aceea 
pomnilor şi autorităţilor administrative. Mulţi din aceşti Domni -

1lţini, fireşte, faţă de cei mulţi câţi s'au perindat pe tronul Principa
or - erau sinceri în apărarea pământenilor şi, prin străduinţele 
contribuţiunile lor, dădeau viaţă activităţii economice şi susţinea~ 
.. m:nerii 'lor toate poverile .gospodăriei publice şi împlineau toate ce
ţele mereu crescânde ce le reclama Poarta. Dacă, însă, aceşti Domni 

a11 reuşit în bunele lor intenţiuni sau· dacă găsim măsuri contradic
.rii - de apărare a pământenilor şi de favorizare a streinilor totodată, -

stă nereuşită sau această contradicţie o atribuim iarăşi l}evoii de 
e strecura prin marile greutăţi cu cari luptau. 

Grija cea mare a acestor -puţini Domni în această perioadă era 
Evreii sau sudiţii (mare parte din aceştia erau Evrei) să nu poată· 

.seda imobile sau să nu vânză cu mărunţişul şi să aibă dugheni; grija 
era de a stăvili pofta de câştig feroce a precupeţilor şi cămătarilor 
luau măsuri severe de a se pune stavilă invaziei nimicitoare, etc ... 

'ntre a~eşti Domni cu dragoste de ţară şi de negustorii pământeni, 
(': figura energică şi profund înţelegătoare a lui Al. V v. Moruzi, domn 
uhţeniei şi al Moldovei, care umple cu strălucirea lui toată această 

·oadă. Alţi mari domni sub acest raport sunt Ioan Sandu. Sturza, 
um şi Alex. Mavrocordat, doi domni cari s'au evidenţiat ca mari 

iţori a-i poporului h;ir. 
. Cel din urmă, în plângerea negusto1ilor moldoveni din r783, că 
inii îi concurează cu „un folos de 25 % în vamă şi în impozite", 
încât sunt în stare să-i distrugă în curând, lua măsura ca Evreii 

'ţienLsă fie impuşi la o dajdie mai mare, pe care, nevoind a o plăti, 
poftiţi să plece în zece zile 1). In acelaş an şi acelaş domn Al. Ma
ordat, cunoscut cu porecla de Pârlea Vodă, decreta, în Moldova, 

IT. p. 74. 
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printre alte măsuri şi aceea ·ca negustorii străini să nu poată vinde marfa 
decât cu ridicata şi în termen; iar „desăgarii" cari înşală la vamă, adică 
negustorii ambulanţi să :nu mai cutreere ţara, d să cerceteze numai 
iarmaroacele; stabileşte repauzul. duminical, Dumineca şi la hramuri, 
şi pentru Evrei şi pentru Armeni şi stabileşte şi J?ensia „celor .cuprinşi 
.de nevoi şi de sărăcie" să se hrănească .din suma gloabelor din taxe · 
etc. 1). Deasemenea, în acelaş an, opreşte „matrapazlâcul" - adică 

ic şirea „afară la câmp înaintea c"elor ce aduc bucate la târg de vân
zare şi taie preţul lor cu aceia afară şi apoi, după ce le aduc în târg, le 
scumpesc cu preţ nedrept peste măsură" 2) - prin aceasta lovind ~e 
străini, dar în special pe Evrei, obicinuiţi cu asemenea negoţ încă din 
sec. al XVI-lea, de pe vremea lui Petre Schiopul. 

Nicolae Mavrogheni, „marele general domnesc" al Turcilor şi-a 
îndreptat, în 1789, În 1ăzboh1l 1uso-turco-austriac, toată furi~ i:e:_n~
ţătoare împotriva negustorilor sudiţi, al căror rol a crezut a-l fi n11mc1t 
pentru totdeauna 3). AL Ipsilante, luând .măsuri de natură să p.r?te
guiască negoţul pământean, hotăra, în.18 Sept. 17.,97, ~a să se rez:lieze 
toate contractele sudiţilor cari nu puteau fi neguston de băcănte cu 
mă1unţişul, iar în 26 S~ptembrie, hotăra că suditul n'are voie să ţină 
prăvălie de liapoli-: băcănie 4). Decretează, totdeodat~,. ca s~răi~i 
„ creştini şi Armeni" să vândă numai cu ridicata, la Bucureşti ş1 la Craiova") 

· Opreşte, deaseinenea, vinurile, rachiurile şi holerca strfil.ne 6). Toate 
acestea, însă, au fost numai acte cu caracter diplomatic şi, deci, n'au 
avut nici un efect practic. Şi Mihail Şuţu, domnul Munteniei, hotăra, 
în 1791, ca negustorii străini cari veneau de afară cu lucruri de băcănie, 
să vânză marfa cu ridicata, în termen de maximum 12 zile, deloc cu 
mărunţişul, ca să nu aducă pagube negustorilor localnici şi lua mă
suri de constrângere severe 7). Toate acestea, însă, erau măsuri aparente 
luate ca. să îmbuneze ne bieţii negustori pământeni de toate pagubele 
ce încercau din cauza protecţiunii c~ era nevoit să acorde negustorilor 
străini silit fiind de ordinele straşnice ce primea dela marele Vizir 8). 

Co~stantin Ipsilante, fiul lui Alexandru, cel mai mare duşman 
al breslelor întărea, ceva mai târziu, la l Dec, 1799, toate privilegiiie 
acordate breslei negustorilor pământeni, pentru înţemeierea alişve

rişului, care aduce folos şi Cămării domneşti - o dovadă de înaltă con
sideraţie pentru aceşti negustori 9). In 1802, 30 Decembrie, Marele Lo
gofăt scrie Agenţiei austriace că sudiţii n'au voie a vinde cu mărun
ţişul „băcănii şi alte ca de aceste de ale mâncării şi băuturii ce sunt 

I. Uricariul I, p. 38-44 şi V . .A. Urechiă, II, p. 378. 2) V . .A. Urechiă, I, P: 
62-3, no. 35. 3) Rurmuzaki, XIX, p. 514. 4) V. ~: Urechiă, VII, p. 3.44·. 5) St. ş1 
Doc. XIV, p. 97-9· 6) Ibidem, p. 101. 7) V • .A. Urechia, IV, p. 312. 8) Ibidem, p. 341. 
9) V • .A. Urechiă, VII, .P· 286-7. 
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puse la nart, în vreme ce acest fel de lucruri ce metahirisesc ei nu 
nt aduse din ţera Nemţească, nici din Europa, ci aceste sunt lucruri 
ţera turcească făr'de numai cu ridicata, iară vânzarea cu mărunţisul, 
acest fel de lucruri din ţerile Turceşti, care iaste supuse la Nart -

te numai a Raialelor Turceşti" 1). In 1805, ·se iau măsuri de regle
e:itare av pr~cupe~iei bu~ureştene,. opriţi fiind prăvăliaşii de, a ieşi 
aintea ţaranilor ş1 de a-1 „măglis1" 2). , 

Deşi enzu luate măsuri severe oprind pe sudiţi de a poseda imo
e, ca, astfel, să se atenueze dificultăţile pricinuite de acesti stăini 

ai ales Evrei, îmbrăcaţi în caftanul protecţiei consulatelo;, totuşi, 
ocolea uşor aceas~ă oprelişte, reuunţâncîu-se la acea: protecţie, aşa 

. pela 1804, ~· Ips11ante acorda naturalizarea cu un simplu decret 
mnesc 

3
). Mai putem pomeni şi de altă măsură de neîngăduinţă 

· anu~e .de ~cea r~zoluţie pusă· de Divanul domnesc, în 14 August 
I, ca lui Moise Sticlarul, starostele Evreilor din Ploeşti, nu i se acorda 

.i o scutire de prăvălie sau de povarnă"). 
Este demn de amintit pentru domnia lui C. I psilant acel me

ri;-1 a:tât de întemeiat şi de dramatic înaintat în Ianuarie 1804 Dom
·. U1 de către croitorii români bucureşteiii, prin care cer înaltului for 
a croitQrii sudiţi, atât evrei cât şi ceilalţi, ca şi cei ce vin din alte 
rţi. şi cei ce sunt făcuţi sudiţi de aicea, deschid prăvălii cari p.e unde 
rş1 lucrează şi nu vor să ştiu nin;iic de ponturile hrisoavelor ce le avem 
\a atâţia luminaţi domni, nici de Telalbaşa, nici de breaslă, nici la 
e a1:garale nu ajută, nici beilic lucrează după obiceiu şi ne iau şi căl
.noastre de le bagă prin prăvăliile lor, momindu-i că de la ei nu-i 
t~ iua V de beilic". Şi ma~ departe : „Dar noi scim şi prin ţările lor 

,ce1ul V ca _P~e la ţara lor cand merge vreun om cu meşteşug de aicea, 
l lasa mc1 de cum să lucreze de capul lui, ci-1 pune slugă la meşter 

. ântean, iar ei aici se fac stăpâni, nedând nici obişnuita milă a cu-
ce .o av~m, de se hrănesc dintr'însa cei scărătaţi, cei bolnavi şi 

ş1 slugile noastre, de nu putem hrăni din pricina lor şi cum va 
a: Măriei tale". Dar tot atât de demnă de relevat este şi ener
rezoluţiune dată de domnitor acestui memoriu din care se vede 
tragedia pe care o trăiau meşteşugarii şi negustorii pământeni. 

() : „Dumnealui vel Agă. Domnia mea croitorii ce lucrează aici 
.. litie n':-i cunoaştem de sudiţi. Cum îndrăznesc dar unii ca aceia 
•împotrivi la rânduielile breslei croitorilor şi a nu fi supuşi la cele 
su1:,t acestui isnaf? ci dar poruncim să· cerce.tezi jalEa aceasta şi 
~ratarea lor adevărată, vericine va fi acela care nu se supune la 
ala isnafului, să-i pecetlueşti Dumneata prăvălia" 5). Dar toată 

I) \Ţ· A.. Urechiă, XI, 266-67. 2) Ibidem, 360-63. 3) Ibidem, no - Cod. I, 
4) Ibidem, 793-5. 5) V. ~rechiă, I, p. 657. Cod. XXXVIII, fila 37. 
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această rezoluţiune care respiră de 'înalt simţimânt naţional şi pro
fundă înţelegere a rolului unui domn, stăpân dar şi răspunzător de des
tinele poporului său, este în curând urmată de atâtea diverse scutiri 
:şi privilegii acordate starostelui Evreilor, aceasta în ziua de I7 Aprilie, 

I805 1
). Domnul care, efectiv şi practic, a sprijinit pe pământeni şi a luptat 

pe cât i-a stat ·în putinţă împotriva năravurilor barbare şi a invaziei 
evreţşti, rămâne tot Alexandru Moruzi, proteguitor al comerţului şi 
industriei naţionale, pe cât de bun înţelegător al suferinţ~lor poporului 
:şi atât în Moldova, cât şi în Muntenia. Ştim, din cele ce au precedat, 
c~ el s'a silit să sprijinească toată viaţa economică în interesul valori
ficării bogăţiilor Principatelor peste care domnea şi, în acest scop, ştim 
că se lua la luptă cu monarchia austriacă ; lua măsuri contra Turcilor 
de a mai intra în .ţară fără nici o trebuinţă, aplicând cu seve1itate 
Nizamul; regula raporturile între gealepi şi saegii şi negustorii pămân
·teni de vite ; a pus oarecare regulă în privinţa narturilor şi monopo
lurilor cari deveniseră pentru oraşe o adevărată calamitate; etc. 

2

). 

.Şi, totuşi, lua măsuri păgubitoare numai negustorilor cu mărunţişul, 
adică comerţului româp, înmulţind narturile 3). Lua măsuri contra că111_ă
tarilor cari făceau afaceri de camătă0 cti copiii nevârstnici şţ .da ordin 
-ca „Agenţia să dea Nizam şrla alţi semeni ai lui (la alţi cămătari de 
.această speţă) ca să n'aibă a mai face alişverişuri cu copiii, din cari 
·pricinuesc gâlceviri şi davale" 4). Lua, deasemenea, măsuri, în inte
resul moralităţii publice şi, din îndemnul Mitropolitului Dositeiu şi 
:al unor boieri din Epitropia obştiei, ca femeile .să nu servească prin 
-cârciume ori să locuiască acolo, chiar de ar fi şi rude ale cârciuma
rilor 5), tot aşa precum, în r798, se luau aceleaşi măsuri ca „muieri sau 
·fete celetnice" în. cârciume să nu stea(,). Acest Domn energic şi cu un 
mare spirit prevăzător, lua şi alte măsuri, ca acelea împotriva precu
·peţilor, „maftoţi streini, cari ieşeau înaintea ţăranului, cu mulţi metri 

. 'înainte de a intra în oraş; să-i cumpere cu viclenie şi înşelăciune, pe 
nimica, toate productele ce aducea spre vânzare" 

7
), - plagă cumplită 

,de a cărei combatere s'au ocupat şi alţi Domni înaintea acestuia. In 
.aceste condiţiuni inferioare trebuia să lupte negustorul pământean ş· 
împotriva Evreului, precum luptase şi împotriva Grecilor şi Armenilor 

5

) 

.Aceste angarale ce cădeau numai asupra negustorilor şi industriaşilor 
·pământeni, sileşte şi pe negustorii şi industriaşii din Piteşti să redam 
lui Moruzi r~înfiinţarea breslei şi alegerea de măimărie, care să poatv 

I Ibidem. 2· V. A. Urechiă, V, 350-:356. 3\ Ibidem, VII, p. 62. 4) Ibide 
I, 22-23, Cod. 43, fila 449 verso. Vezi şi Hurm., p. 184, No. 4. 5) Mijlocirea. Mitr 

:Dositeiu - după .Cod. 28, p. 33 din 25 Nov. 1794, după V. A. Urechiă, III, 255. ~ 
:Ibidem, VII, 175· Cod. 39, fila 83. 71 Ibidem. III. p. 354. 8 V. A. Urechiă, III, p. 355 
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,epartiza mai cu dreptate toate aceste d V i . 
ofilor şi industriaşilor rom A . 1) ar ş1 angarale asupra negus-

an1 .. 
In ce priveşte debitlll de băuturi s irtu 

icea larga vânzare de până t . h ~ . oase, acest domn inter-
. V a unei a onkă1 polo ~) d 

,m111eaza pe ţăran îl face cu t t 1 . . ne , eoarece ea 
neş şi în sfârşit ~alic" a) d . 

0 
u mbc.apabil de lucru, îl aduce a fi 

, eş1 un no tl polon Dzied . k" 
cumpere în locul horikei to tv . . uz1c 1 promitea 

h
. a a sarea din depozitel 1\I[ ld . 

c iar e:x'portul cailor şi boilor t h . e .i.v o ovei 4)' 
acorda amânări de plăţi şi V pe;e t nil?tarele d:n Est şi din Vest 5) 

·1 d . pamau e or <;:a sa tempe b" f 
e e can se bucurau străinii . . . •ţ• d, reze 1ne a-
ei, Turci şi Armeni cari spnJ11ll 1 e consuli, lovind astfel în 

ar; etc. 6). Da ordîn căt:: Coc~pau culacest .neg?ţ .păgubitor, numit 

d
. . . V . aimacanu Cra1ove1 la 27 I · 

su iţu sa fle supraveghia+' de . . ' . ume 1795, . ul yi a nu se vmde Vlll Şl bv V . ţiş , nici de a fi prăvăliaşi sau bolta i c V A ~came cu mă-
cata sau cotul, nici de a deschid V v/ are sa vanda cu cumaşul, 

Tot î 1 . e pra va ucu cuptoare de pâini. etc 7) 
n ace aş an, da ordine severe funcţi "1 V • ' • • 

tra negustorilor sudiţi nemţeşti V • ona·~l or ca sa ia măsuri . ca sa-1 opreasca de a cu v 
! sau lucruri nemişcătoare în ţa V d f mpara aca-

d 
Vb • A ra, ea ace comerţ cu mv ţ' • 

e a za ov1 l1l vinderea mărf ·1 1 . arun işun 
ărirea din 28 Noembrie 1794 u:il ~l[r or. mai mult de 15 zile 8). Prin 

1 
, , . ~v oruz1 oprea sudiţilor d v 

a oraşe, ceeace era 
0 
măsurv e a cumpara 

18 lVIaiu, 1804, trimitea căr; p~ote~toare vcomerci~nplor români 9). 
anul 1805, Evreii să nu mai ~:te: a;e catr:. Atoţ1 ispravnicii, că, 

faptul asupririi ce sufăr dela p Evre/ ~~ ~?ş1: m are~dă - aceasta 
ce în ce înteţită a ţărv . .. D sa enu ş1 negreşit de agitaţia 

. amm11. ocumentul prezi C 1 tă şi îl redăm în între i . . . n a o va oare ne-

J
• id „ L V !5 me . „:Qm slobozema ce până acum 

ov11 a cumpara vemturi de mo i . . A V au 
locul stăpânulhi moşiei . t ş e va

1
:
1 

.m. ţara, cu care prin-
. şi pu erea stapamre1 as · . uţine asuprelnice plângeri se văd D . V upra vemtulm, eb V d • . ec1 aceasta urată urmar 

. agare e seamă nu s'au socotit. f"' d A . e ce neşti şi a Domniei noastre bunăv i 'r 11~ cu tot1:!- im.~ot~1va legii 
a stăpânire asupra creştinilor ; ~ a, ul: a av~a Jidovu pnn chipul 
otărît cu totul să 'V ~1„m . nu sau putut suferi, ce 

ie. Pentru aceia darssee opreasca tş1 J~dov1 cumpărători moşiilor să 
porunceş e ş1 D v d · 

111 acela şi să le arătaţ1' tutur "d ·1 vs.„ sa aţi de scire în tot • or J'l ov1 or ca d 1 ul „ 
de moşii să nu cumpere căc. f' : V ~ ~ an vntor, veni-
; ile băuturii de care nu' c:un; nu :'ţ?r : m~ad~ţi, afară numai de 

~ opn 1, cautand msă D-voastră ca şi 

I) Ibidem, 356-57 - după A.naf . ) Hurmuzaki, VII, p. 866 no, 22 orau;.r :ezoluţia domnească din 22 Martie 
_des ::'rincipautes roum;ines. av:~ 1~ ~r!~e L(ettres et extraits concernant le~ 
:i18 şi_ urm. - ap. N. Iorga Ist Coru II 1728-1810). Buc 1915, p. 229 
5~ Ib1d, XIX, p. 6o. 6) Ibld V · ' P· 73- 1) V. A. Urechiă, II, p. 329 

Ib1d, III, 258. , , 350-356. 7) Ib1d, VI, 365-55. 8) Ibidem, 
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aceşti jidovi ce s'au aflat orândători în anul acesta, să nu se păgubea~c_,ă 
de dreptul lor" j). Aşa că măsura luată era ve deaîntregul compronnsa, 
dacă a îngăduit Evreilor să aibă cârciume la sate. 

Acest Domn n'a privit cu ochi buni năvala acestor poporaţiuni 
şi a tuturor străinilor cari n'aveau nimic comun cu destinele naţiunii 
româm·şti. In acest scop, el adresa, la 26 Sept. 1794'; un pitac Spăta
rului ca să ia cele mai straşnice mi'i.suri, atât la graniţă cât şi' prin 
oraşe, contra intrării şi stabilirii clandestine a streinilor fără profesiune 
şi fără căpătâiu -în deosebi a Evreilor, punându-i în vedere ca aşa 
oamerii să fie imediat expulzaţi cu forţa din oraşe şi să• meargă prin 
satele ţării unde vor voi, etc. 2) In 1804, se luau măsuri formale contra 
acestei ·invazii evreeşti, în legătură cu alungarea lor din Bucovina şi cu 
revăr<U>ri.le din Polonia, odată cu a doua şi a treia a ei împărţirei 

3

). 

Dintr' o anafora a boierilor Divanului înaintat Domnului la l Iulie, 
1804, reiese că aceştia cereau să li se sporească dajdea, „fiindcă jidovii 
din pricina hrisoavelor ce li s'au "făcut dela o vreme cu hotărîtă dare 
a birului lor să adună mulţime din toate părţile, care nimică altă nu 
folosesc, decât numai că pricinuesc în mare parte zahereaua şi acei 
săraci dintre dânşii, însărcinând iarăşi pe al lor neam, s'au umplut 
toate târgurile de jidovi, fără a avea vreun folos. dela dânşii Domnia 
sau ţara" 4). Alarmaţi de aceste măsuri luate în Moldova, Evreii au 
căutat, în deceniul al doilea al sec. XIX, să se aşeze în Muntenia, unde, 
însă, Marele Spătar Alexandru Ghica spunea lămurit că ei n'au voie 
să· intre ;,în nici un caz, pe când au voie să se aşeze lcealţi sitrăini ce 

se îndeletnicesc cu plugăria" 5
). 

Scarlat Callimachi, domn al Moldovei, ia, în codul ce-i poartă 
numele, numeroase şi surprinzător de amănu:nţite măsuri - prin arţ. 
1340, 1342-1346 - împotriva cămătarilor evrei, stabilind, în acelaş 
timp, dispoziţii sancţionatare cari mergeau până la pierderea dreptului „ 
de a lua chiar dobânzile legale 6). Ba, merge mai departe. Pentru prima 
dată, în codul din 1817 care a rămas în vigoare până la 1865, Domnul 
sus numit, prin art. 1430: interzice şi Armenilor şi Evreilor de a poseda 
pământuri, iar prin art. 1431„ îngădcie Evreilor de a cumpăra case la 
oraşe, dar Armenii pot în plus să cumpere vii îti podgoriile ţării 

7
). 

Ultimul Domn cu care se încheie această perioadă, Ioan Sandu 
Sturza al Moldovei, între 1822-1828, se strădui să uşureze starea mi
zeră a poporului peste care donmea. In acest scop, el înaintă Porţii un 
memoriu prin care cerea să împiedice pe sudiţi, între cari pomeneşte 

1
) V. A. Urechii, XI, p. 17. Vezi Uricariul, Tom. IV, p. 176-177. !-) Ibid, V, 

350-356. 3) Verax, o. c„ p. 69-70. 4) ?"ricari1:11, I, p. 25 şi Ms. Ac. Rom~e, No. 71~ 
p. 237- ap .. ~erax, 70. S! ~·.Iorga, ~st?~ia Evre1lo~. ~) G._ Zane, o. c„ 232--33· 7) Bu. 
joreanu, Colecţiune de leg1mnle Romarue1 cele vechi ş1 noi, I, p. 639 - ap. Verax, 71 
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,pe V ~v~:i _împotriva c~rora se îndrepta· mai ales cererea : a) de a ine pravăl11 Şl case de locmnţe cu chirie, trăind liberi, întru toate apăraJ de 
c~n~~ate; b) de aAcumpăr:, nu ~umai imobile orăşeneşti, dar.şi grădini 
;Şl Vll ' c) de a Alua in arenda moşule pe viaţă şi ,,pentru tot neamul lor" . 
d) ~e : face 1mp1:11muturi împovărătoare, speculând şi asupra cursului 
schi. mbator al bamlor, ceeace le îngăduia.să capete pe m·..,,.;c pv A t ·. 
) 

d f" f · · . . V • • .LLLL aman un , 
e ~a 1 ~r~ţ1 ~e toate sarc1rule ţam, scutind în acelaş timp şi pe oamenii 
lor -~e :_er;:1c1u , _I). de a provoca necontenite certuri cu negustorii şi meş
er11 pamant:m ş1 cu agenţii guvernului 1). Prin hrisovul datat la 1 Fe. 
mar 182~, mdato:eav pe sudiţi să-şi cumpere carnea dela pământeni 2). 

T~ata aceasta navală la sate şi la oraşe, precum şi în cetatea bres-
e;or ce_ 1~cepea :ă ~ecadă-odată cu pacea dela Şiştov (1791), prin faptul 
a su?iţ11 austnac1 puteau intra în bresle bucurându-se de toate f _ 
_orunl_;, ~oată. ace:stă năvală năş~ea ura comercianţilor şi industri:
ilor pa~a~te~,. ura care creştea z1 cu zi dar care îmbrăca un caracter 
conom1c ş1. mc1 decum religios, deoarece Românul a fost totdeauna 
lerant sub raportul credinţelor intime în raport cu divinitatea D. C v • • ar 
eas. av ura Şl ~cesye ~dând nemulţumiri nu duceau la nici o atitudine 

rac:1ca orgaruz~ta din ?artea orăşenilor sau a ţăranilor. Fatalităţile 
tonce erau ma1 putermce şi cu neputinţă de înlăturat Dăm t tu · 

tv At d" • • J o ş1, 
~o ,a, ca evaA 1~ re~c~unile trecătoare împotriva Jidovilor, reacţiuni 

n n au avut, msa, rum1ca con:~~ c~ suferinţele naţiunii româneşti 3). 
. In Ardeal, la 1784, Ovreu indignară din nou stăpânirea când 

şţ1a, adulme~ân~ câştigul ce ar rezulta, se grămădiseră la B~ad ca 
cum?.ere ;eft:n ş1 să vânză scump obiectele ce ţăranii prădaseră de 
moş1~e ş1 A din c~st:lele nobililor asupritori. Tabla (judecătoria) Hu-

. d~ar;1 se m~roz1 ş1 ceru guven,ntlui ca nici un Ovrei să nu mai fie 
t m locurile ~rse şi pr~date de revoluţionari. Mai mult. In 1786 

_7~7, se ~oruno ~u a~~~1rr:e ca O~reii săraci să fie opriţi de a se 
1i:s~ra Ş: ca t_oţi calic11 ş1 ~agabonzii lor să fie scoşi la ţară. Tot 
c1 h se 1nterz1ses~ ~e~~or:lor evrei a zidi case prin oraşe ; li se 

puse rep~ozul ~~-rmruce1 ş1 sarbătorilor creştineşti, pe cari ei nu le 
p;ct~u; ia~. co,?111 nele~itimi şi săraci ai Ovreilor s'au luat în seama 

Ul care 11 facea, ev1denţ, catolici. 

tă_:_}d~~~r~o~v~~~~· 2lh!bifein. 3) In I797, Evreii au fost despuiaţi într'o re
'.ată de 1 d . im~c .1, ' p. 525, nota. In 1801, a avut loc o zarvă" pro-

egen a omorulm ritual - dup" U hi" VIII " 
'i au. fost goniţi o zi întreagă-„ ca i~pu:~~' _:după' §1:.. ~~D202~ C1tc~ceastă ocazie, 
8~v!1 gr~~orl8l~ 5 ':_ remarcă ura adânc ~nrădăcinată a creşticllor 'al~ ~fZ1do~~ 
Evreii în . " 1:~~ N .. Iorga~ Ist. Ev:re1lor. In 18.r9, au loc turburări la Iaşi 
. lui I sitt pravalule ş1 fug; 11;1 1~21;. ai: loc, la Iaşi, ciocniri între Evrei şi Ar: 
to P _:ind e, ceeace face pe cei dmta1 sa se refugieze la consulat.e, dar în Iulie 
d:C::f pe. can la Bucureşti ~unt pră~aţi de Eterişti; în 1823, sunt bătuţi la Bucu

urc1, cu cnutul - dupa acelaş izvor. 
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Nici camăta nu era dată uitării 1). Cât de amarnic şi de sângeros 
erau e:i..-ploataţi de Ovrei, se constată din versurile: „Iancule, fecior 
de Moţ, Fă-mi o bâtă de trei coţi, Să omor Jidovii toţi" 2). 

Fără a se şti căror influenţe se datora, la 1790, iarăşi li pe în
gădui să vânză la târgurile mari ale Ardealului şi să facă negoţ am
bulant, ceeace li permise să se înmulţească 3). Pământ propriu, însă,. 

ca străini, nu puteau avea şi n'aveau nici drepturi politice şi nici siujbe 
la stat 4). 

In Oradea Mare, Ovreii s'au putut aşeza abia la finele sec. al 
XVIII-lea, în urma Edictului de Toleranţă al lui Iosif II, într'un număr 
de tot mic, având, însă, voie de a locui numai în cartierul „Catonavaroş". 
In oraş, puteau umbla· numai ziua, dar după apusul soarelui nici un 
Ovreiu nu avea voie să iasă la stradă sau să umble prin oraş 5). 

In Bucovina; lupta mare se da din partea Evreilor cari vor să 
scape cu orice chip de agricultură, dar să li se lase deschis drumul spre· 
orice arendare 6). GeneraluCEnzenberg le-a oprit cârciumele şi a de
cretat ca arenda să fie mărginită numai la 20 ani, iar dreptul de pro
prietate îl acorda numai Evreilor boteiaţi 7). 

1) Poziţii câştigate de Evrei. 

Toate măsurile de mai sus dacă dovedesc oarecare grijă de partea. 
donmilor pentru uşurarea sufeiinţelor populaţiunii şi ale negustorilor 
pământeni, în realitate, ele n'au dat nici un rezultat practic şi n'au dus 
la nici o stăvilire a puhoiului mereu crescând al imigraţiilor evreeştL 

Poziţiile câştigate de Evrei în.această perioadă sunt incalculabile. 
Anlţme : Evreii şi sudiţii pătrund în bresle şi aceste instituţiuni străvechi 
sunt complet desorganizate ; deja în 1820, aceştia câştigă toate drep
turile pământenilor, fără, însă, a}i obligaţi şi la toate sarcinile şi an
garalele acestora din urmă. Ei devin intermediarii indispensabili între 
ţările noastre şi cele germane. Arenzile cad, în Moldova, încetul cu în
cetul, în mâini evreeşti; cârciumarii cresc îngrijorător în satele acestei 
provincii şi rachiul distruge mai departe fiinţa poporului, ducându-l 
spre ~uină etico-biologică; camăta duce Ş.i mai departe efectele ei dis
trugătoare; zarafii mănuesc schimbul monedelor şi devin marii depo
zitari de bani ; comerţul ambulant şi de marchitănie este monopolizat. 

l) B. Duică, o. c., 107. 2) Din Bela Bartok, cântece populare române din coroi-· 
tatul Bihorului, Buc. 1913, Ed. Ac. Rom. - din B. Dili.că, p. III. 3) B. Duică, lo.· 
4) Vezi şi Legile citate de Fr. Schuler von Llanoy „Siebenbiirgische Rechtsgeschichte: 
v. II; p. 13-14 - ap. B. Duică, p. 108. 5) N. Firu, Oradea Mare, p. 72. 6) Din petiţiile· 
adresate Imp. Iosif II, în 1783, 19 Iunie, când vizitează Bucovina. Dr. Fr. Zieglauer, 
Geschichtliche Bilder aus des Bukovinen, IV-te - Bilderreihe, 1897, p. 1-28 şi III-t 
Bild. 1896, p. 134-143 - ap. B. Duică, p. 152. 7) N. Iorga, Istoria Evreilor. 
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de ei ; vechile datini şi pravile ca şi moravun"le v · · A 1 V • ' negustorilor başti-
naş1, mcep a s abl, după lupte aprige susţinute în condiţii inegale; 
concurenţa V acestora contra meşteşugarilor şi negustorilor pământeni 
este necruţatoare. 

. Se crează do:1ă _instituţii evreeşti, ceeace face din acest popor o 
naţiune aparte : 1\1ihail Şuţu întemeiază în Moldova gabela" . I 
Ca AM · . " ,iaroan 

var gea m_ unt~ma. A, doua instituţie este felul particular de a- i lăti 
catre sta: impozitele şi anume ei plătes1:: în 'bloc contribuţiunile { p -
,zultate dm taxe as V •• d o • or, re 

. :1Pra carnn e vite ş1 de pasăre, ceeace ajută mult 
~a ~~u:e ş1 la ~eput;nţ~ de a cunoaşte numărul exact al Evreilor. Această 
1llSlil ~vl~ne vn:cuta .dm pretextul de a uşura sarcinile celor săraci era 
ap. ca : mea in 1823 subt domni~ lui Ioan Sturza, care ne-a lăsa~ un 

nsov m acest sens 1). 

E~reii câştig~ ?apete de pod în Maramureş, ceeace le va ajuta 
a cucenrea ace~tui ţinut în foarte scurt timp; 

y. • P
1
entru ?r~ma d~tă, apar şi sunt identificaţi în Bucureşti doi me-

ci c andestim evrei c t t 1 v · · 
1 u -O .11. nepregatiţi pentru această înaltă 

I) .~ujoreanu, o. c., II, p; 43 -p. 43 - apud Verax, o. c., p. 71. 
". N. Hacm. - Evreii Sn Ţările Româneşti. 



CAP. VII. 

PERIOADA REGULAMENTULUI ORGANIC 
(sau a protectoratului rusesc până la 1856) 

a) Caracteristici şi factorii cari favorizau invazia. 

Ţările noastre, până spre finele sec. XVIII şi în preajma trata
tului dela Adrianopol, îşi duceau oarecum nesupărate viaţ~ încrustată 
în for111e cu _totul specifice unei vieţi patriarhale. Totuşi, n' au lipsit vi9-
lenţe, chemări sau îndemnuri către o nouă viaţă. De demult, agenţi 
ai Apusului semnalau. ţările noastre ca debuşee preţioase pentru des
facerea produselor manufacturate; bancherii_:___ jidovi din Brodi-Po
lonia dau asalt Moldovei ca să treacă cu moşii cu tot în registrele ca
metei lor devastatoare ; Austria nu-şi conteneşte strădaniile de a trece 
pe cetătenii ei în cetatea breslelor; consulii celorlalte puteri urmăreau, 
fiecare în parte, aceleaşi ţinte; Anglia, către r830, ţinea mult de acum 
înainte ca să ne facă clienţii capitalurilor sale; toate stipulaţiunile tra
tatelor dela Adrianopol şi din Regulamentul Organic, ca şi din trata
tatele ce urmează, toate vor fi sforţări ale Apusului ca să ne treacă în 
sistemulformelor economice apusene, încurajând agrarizarea ţării noaste 
Ca urmare a-expansiunii industriei-~ capitalurilor apusene la noi, nasc 
necesităţile de a se importa inventar, mobilier şi articole de lux, import. 
care va. creşte nebuneşte şi se vor cere capitaluri lichide cât mai multe 
"Cari să-l -sprijine şi să-l satisfacă, etc.} etc. Toate aceste tendinţe ale 
puterilor protectoare ne vor duce la transformarea economiei noastre. 
de consum în una bănească, de schimb; boierul va trebui să producă 
mai mult şi va împinge pe ţăran să muncească peste puteri, iar indus-. 
tifa ;'casnică şi toată alcătuirea breslelor - singurele cari au condus 
vreme de secole viaţa noastră economică - mergeau, fatal, spre lichi
dare, dacă nu erau de fapt desfiinţate. Nevoile .noastre casnice ni 1 
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vom satisface, de acum înainte cu mi"loace . . 
<le viaţă va creşte · tot ceeace ţv .

1 
J venite din afară ; standardul 

f b 
· . ' an e noastre vor d 

a_. nea vecinului mai apr . t . pro uce Ya trece prin 
. ' . . opia sau mai d v t t · 

de tot ; iar atunci când prod 1 ,. epar a ş1 ne va costa_ mult 
. ul . use e nu u vor da put. ţ V 

ran ca ş1 boierul vor face apel la banul . . :n a sa trăiască, ţă-
vor îngloda în datorii de . d . ~ltma şi in felul acesta, ei se 

b 
' venin tnbutan în t t 1 · ·d 

sau ancher, iar vechile met d . 1 V o u Jl ovului-cămătar 
f 

· 0 e.a e Gamătărie· • · ' uncţmnile lor devastato 1 1ş1 vor exercita sălbatec 
are. 

. • In cadrul acestor condiţiuni i . . . 
azi incolo viaţa noastră ţ• lvş .cons1deraţm111 se va dezvolta de 

.în v . na iona a, in aceastv V . urman neprevăzute. a noua perioadă bogată 
•· Ţncheierea păcii dela Adrianopol V 

.
turc început în r827 este o datv . t . ~care pune ca pat războiului ruso-

ţi.. ' a 1s onca de douv · · 
·•· şarea ei politică şi economică . r) TV .1 · a o~i importantă sub înfă-. , · an e noastre îşi c • t · v · d 

e mişcare m viaţa economic V . .' d aş iga 1ll ependenţa 
grânar sau „cheler" pent;~ 1~;1p~t clu ~otul ~e s:ib regimul de „raia" şi 

.d t 1 a a impenulm oto e, pen ru e e, orizonturi n . . V man, ceeace des-
vµţiilor naţionale cari se pu d ou; .ş: o epoca de înflorire sub raportul a-
. n e azi mcolo î 1 T 

firesc - rezultând din această nou V , r . n va on icare ; z) ca un corolar 
oe o invazie nestăvilită d 

1 
a m ~ţişare politico-economică - are 

e e emente streme mai al ... 1 
tre, ca spre 

0 
ţară a făgăd . ţ . ' es Jl( oveşti, spre ţările 

. 1 mn ei, scurgere ce s'a t 
ai cu ace veritabil ru.;h" V r pu ea-compara nu-
·1 , " ~ care atragea pe v tvt .. 
acers' din. California şi di A l' cau a or11 de aur spre acele 
v R · n ~".l.ustra 1a - cum c d a . Rosetti în monumentala 1 . 1 ' . , u rept-cuvânt, 9b-
tv nif V . Ul ucrare ş1 3) au 1 . · . a, ma estan ale Jid .

1 
oe, pentru prima 

• OVl or pentru revendi V . r . 
are pnmul organ de publicitat • t d • . can po itlce şi civile şi 
eputuri de amestec în însăşi ~ iţn ru. ?ba~irea acestora şi, ca atare, 

P
• v • via a sp1ntuala a naţi ·· 
ana m preajma ră b . 1 . _unn. 
, V z om Ul ruso-turc din r82'"' E ··· 

eze, m tacere, câteva cap t d d. . ; , vren au reuşit să . e e e po bi , t V • _ulş1 nord-vestul vechii JYioldov - . fvn~ 1ll ante, -în nordul, nord-
~e, învăluind centrele celelalte\ i ş1, ara sgomot, dar cu destulă răb

sud. Centre mari şi bogate ~: d:o~:_n:ra~ forţ~le spre sud, mereu 
.te raporturile, au căzut el ' , V d: t 1~1 mtreg1me româneşti, sub 
~"i . dv , e, mea 1ll perioada a t . V ' ,.,. piar a caracterul tradit" 1 . . n enoara, mcepând d . ,10na ş1 etmc Negust ... 

, u, ~p~ o luptă înverşunată cu totcl ~n~ ş1 me~teşugarii dis- . 
rante parasite de comanda r d ne:gala Şl ca ultimele coloane 
~r,dut: n 1 sau e noroc mtr'un războiu deabinelea 

'·. Spre norocul nouilor oas eti i . V . 
1 prielnici de cea mai m ~ ·. ş ne~orocirea ţarilor noastre, fac-

. , . are mtmdere ş1 valoar • v ive m timp şi în spati f . . . e, cu surazatoare per-
. . , u, avonzau invazia 1 't 

.ai complectă, asigurând . or ca mai irezistibilă 
•ţ· . aşezarea lor şi mai t · . v 

,a ca iva din acestia - c . • f eme1mca. Vom enu-, an, m ond nu sunt d 't · · , . eca aceiaşi enumă-
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raţi şi în perioadele anterioare, dar amplificaţi ca intensitate şi urmări -
pentru ca, numai în lumina lor, să putem prinde marile proporţii ale 
invaziei, ale nenorocirii şi înstrăinării oraşelor şi târgurilor, a târgu
şoarelor şi .satelor, cu un cuvânt, proporţiile catastrofale ale întregii 
!ieţi sociale, sub toate înfăţi;ările : spirituală, economică şi politică. Ei 
sunt, ca şi în perioada scursă deja, d.e 11atură internă şi externă. 

Să-i enumărăm ·în ordinea lor,/întâiu pe cei externi, pe urmă pe 

cei interni. Factorii externi cari împingeau pe Evrei spre emigrare : 
1. Persecuţiunile necontenite din Rusia şi Polonia, cari îşi găseau:. 

expresiunea violentă în pogromuri devastatoare ; 
2. Nemulţumirile autorităţilor austriace, din Bucovina şi Galiţm„ 

mai cu deosebire, îndemnându-i să-şi caute un sălaş mai primitor în. 

alte ţinuurti ; 3. Refractari serviciului militar obligatoriu, ucazul, imperial al 
Ţarului .Nicolae I din 1827 îi îndemna .să fugă spre ţările noastre şi. 

4. Războiul ruso-turc din 1827-1828 s'a încheiat pentru ţările 
noastre cu ieşirea deplină de sub suzeranitatea economică şi în parte 
politică a Sultanului, adică cu începutul unei ere de libertate a comer
ţului cu lumea din afară, ceeace a atras, spre ţările noastre, fur
nicarele de jidovime din Galiţia, Bucovina, Polonia rusă, zonele ruseşti 
cu ovreime, precum şi de mai aproape sau de mai departe. 

5. Paralel cu invazia capitalurilOr streine, vom avea. de înregis-

trat o invazie a Evreilor - cum spune St. Zeletin. 
La aceştl factori externi, se adaogă cei interni, singurii de natură. 

să atragă pe Evrei spre ţările româneşti şi numai spre acestea : 
I. Ţările noastre, în atingere superficială cu viaţa spirituală şi 

materială a Occidentului, erau atrase din ce în ce spre o civilizare chiar 

de spoială a vieţii noastre patriarhale ; 
2. Clasa d:e sus şi, în măsură mai redusă, clasa de mijloc, care îşi. 

pierdea din importanţă fiind sistematic scoasă de pe arena eyonomică,. 
îmbătată de ideologia romantică a pseudo-liberalismului importat, era. 
purtată de tendinţa de a se băga în viaţa politică şi hrănea din ce în. 
ce dispreţul pentru tot ce este preocupare industrială şi comercială„ 
precum şi de administrare a averii proprii, necum de creşterea ei ;: 

3. Atitudinea excesiv de binevoitoare a anumitor domni,. pe care· 
cronicile contimporane îi încadrează după faptele şi gândurile lort' într'o, 
lumină foarte puţin simpatică; la aceste fapte şi gânduri, se adăoga ve· 
nalitatea divanelor şi a organelor administrative, chemate, tocmai dim.-

potrivă, să apere fiinţa statului ; 
4. Nu putem trece cu vederea anumite deformanţe sufleteştl 

ale poporului român : slaba lui rezistenţă ia ispite şi în faţa unor pri-
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:mejdii ce puneau însă-şi fiinţa lui în . . . 
. străinii şi, mai cu deosebire v .. JOC' f~sa .lui concepţie, după care 

t
·1· . , ..c;vreu, nu pot fi pnme3·di . . di 

u 1 i ş1 pricepuţi în toate con ţ• oşi, ci, mpotrivă · ' cep ie pe car fal „ . ' 
judeo'-masonii, au. trâmbiţat-o i int e şii noştn patrioţi sau 
naţionale, când ea de fapt şt erpdr~tat-o ca pe una din virtuţile 

ul 
. ' ' es e una m maril vd . 

:Popor u1 nostru în lupta lu' t . . e sca en sufleteşti ale . 
R ul 1 pen ru existenţă 

. ez ta tele culese sunt : breslele ofici . . . :teşuguri şi comerţ intră în m A. • .al desfiinţate, aşa că meş-
:zăr.ăfie şi camătă distruge to tamfi evlreeştl ; creditul, sub forma de 

d 
· · · ' a e orţe e naţiun'i v· t. · 

; evm tnbutare acestui cred·t . b . „ A • • 1, is iena şi Cămara 
·V • 1 i 1 iar 01er11 lŞl pierd b vţ• •1 

:sa şi e apere întocmai c · · .. . oga 
11 

e ce n' au ştiut . . a ş1 semoru şi pr· ţ·· d. A .aceiaşi Evrei · cârciumăritul b m ii 1ll pus, gâtuiţi de , - su forma de cămvC . A 

ac:parare a produselor ţărăneşti - distr V a Vanre sangeroasă şi 
.. :worala a poporului dela ţa v d. A • • 1:ge sanatatea trupească şi 

. d v . ra, m targun ş1 dm . A • A 

:1ate e ..c;vre1 prin bunăvoinţa D ·1 . .or~e , targunle mteme-
Jc9lonii pur evreeşti unde s omm or şi a boierilor chrisovuliţi devin 
01.~şti care ajută a;tfel la A e sulcuţ1:g to~te bunurile colectivităţii româ-

. mm irea şi bunăsta . :reeşt,; ; Moldova, această provincie atât de re: ~oporaţ1unilor e
ru pastrarea curată a căreia s' d V bogata ş1 frumoasă, pell'-
t di au us razboaie A A 

3' e n punct de vedere economic . b sangeroase in trecut, 
~.ea devine o provincie jidovească .catş1 s~ toate raporturile, pierdută 
rioadă, se pun probleme atât d , e c: Şi, astfel, începând cu această 

v e senoase pe cari ţ• ·1 
7aza nu le vor putea dezlega niciodată , genera ii e ce ur-

Odată cu încheierea pavc1·1· ţav .1 · · d 1 ' n e noastre p ·t d ' a u mecând de departe d . romi a eveni bogate pra a copioasă A Vb o V 
s>ate părţile 1) şi au alergat de pr t t' d , .o ma uşua ca o grădină din 

di 
V • e u m em ca la un ad v t · 

>.lugeau n ţan cu adevărat . ·1· . evara paradis2) . • viliz. . civ1 izate şi se aşeza A ţv .1 ~t aţia era unită cu pseudolib 1. ul 3) ~ m an e unde semi-
nfl ţ di era ism ce mcep V . 
... , uen a n ce în ce mai nestăpâ 'tV d, . ea sa-şi exercite 

eopot 
· v b . . · m l\, un e hpsa de cult v A f v 

. nva ?e .01en ca şi pe ţărani 4). ura m raţea 
La. atitudinea binevoitoare a Domnil . . . t.tJ.tenţionăm şi lipsa de p v h or şi a bo1enlor, va trebui 

• ·· aza a otarelor p d y~zu neostoite. Erau de apărat . A e un e se scurgeau aceste 
'ţv . , numai m Moldova 

gram a ş1, în realitate, erau deabia no V • ' 900-1000 klm. 
e, alte 40 puncte secund . . ua puncte de trecere princi-
~tţ 9.e 176 slujitori un ~:~ ş1cv1lntervalele între trecători, păzite 

· . t . . .· ' a are, restul de 3·0 s t · v . 
.1lls rucţ1e militară recrutaţi· şi· A t . . - oţ1 ţaram • > m reţmuţ1 de svt • • A ' 

*··re, cu o sabie şi două pistoale c 5 a em ş1 marmaţi. p rii1 . u cremene ) Alungaţ' d . 
.e e ,vecme sau, de serviciul milit br · . 

1 
e pngoana din 

:-:------.-- ar o igatonu cu care rasa lui Istael 

· .I) Xenopol în Fi eseu S . . ' '.' . nanţele din epoca fanariotă" ) N . .. 
*J'ie ~ ~~~~~0f:::;itl!~,D~~ ~·1 °Şi c~ 5). R.eg!em:e~t o;;~!fq~gt~:~~e ;;~~i,~~~~ ~· 

rm. şt 266 şt urm. - ap. Verax p 6 e e 
• ' • 7 -n. 
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nu s' a împăcat niciodată, precum şi atraşi de nouile orizonturi surâză
toare ce se deschideau în ţările noastre, pătrundeau la noi adest ori fără 
paşapoarte, fie pe vadurile Prutului-scrie Eminescu-unde conrupeau 
graniţa rusească, fie pe cărări de munte din împărăţia austriacă- şi unii 
şi alţii, şi Ruşi şi Austriaci, bucuroşi că scapă de ei 1). Inăuntrul ţărilor 
- dar mai ales în Moldova - paza era şi mai slabă, pretutindeni înles
nită de poliţie şi de slujbaşi, tot aşa de venali, ca şi Domnul şi boierii2) 

Trecerea clandestină a frontierei nu era decât un joc de copil mai 
ales pentru oameni având numeroase înţelegeri printre coreligionarii 
stabiliţi în apropierea frontierei. Odată intraţi în ţară, li era uşor să 
se ascunză la alţi Evrei până când puteau să obţină, pentru şederea 

lor, consimţimântul tacit, dar puţin costisitor al p<?_liţiei nou înjghe
bată, incapabilă, venală, neavând dfo instituţiile similare din Occi
dent decât numele şi uniforma - ceeace ne explică, cel puţin în parte, 
enorma creştere în această epocă a numărului jidovilor 3). 

Ajuns domu al Regulamentului Organic, Mihail Sturza - din 
temeri politice şi apetituri personale - a făcut în chipul cel mai stâu
gaciu apărarea ţării. Şi, vrând în aparenţă să aplice măsurile aplicate 
de Iosif II şi Nicolae I, s' a îmbogăţit pe sine şi a îmbogăţit pe funcţio
nari, iar Evreii năvăleau cât mai numeroşi şi cât mai adânc. El este 
acuzat că a dat Adunării Obşteşti proectu1 prin care să se hotărască 
luarea la oaste şi a tinerilor din naţiunea evreiască, dar a sfârşit prin 
a nu pune în practică această luare la oaste, sau a permis 1a jidovi con
trabande de rachiu în stil impunător„. 4). A îmbrăţişat pe Greci, dar 
mai cu seamă pe Jidovi 5). 

Desjardins, vorbind de calitatea acestor imigranţi jidovi, spune 
că aceste poporaţiuni au venit prin imigraţie din Austria şi din Rusia
aceasta din urmă înlătura pe vagabonzii murdari din oraşe şi-i trimitea 
la plugărie pe lângă Marea Neagră, hotărând dar pe caftane 50 de ruble 
şi pe perciuni 25-imigraţie care a devenit foarte activă sub cârmuirea 
lui Mihail Sturza sau pătrundeau, prin vicleitle, aceşti calici conrupă
tori, cari cumpărau astfel o patrie provizorie şi cucereau un adăpost 1 6). 

Evreii vin., dară, în această perioadă, din. aceleaşi nesecate izvoare 
de românitate„. iudaică, cum erau Galiţia, Polonia rusă şi zonele ruseşti 
de aşezări evreeşti, din Bucovina, dar şi de mai departe, din Germania, 
anume din centre ca Frankfurt, Hanovra, oraşele hanseatice, ·din Pru
sia7), prea puţin. din s-e Europei. Erau alţii şi din Silezia, din Poznania8r 

Dar înmulţirea acestor poporaţiuni de „calici con.rupători" -
cum cu bună dreptate îi numeşte Desjardins - .a mers mână în mână 

1) M. Eminescu, Scrieri politice şi sociale. 2) Vei;a:x, 1.c. 3) Ibid, 77. 4) N. Iorga, IsL 
Evreilor. 5) Ibid. 6) Desjardins, „Les Jwfs de Moldavie", Paris, Dentu, 1867, Iaşi, 1867. 
7) N. Iorga, Ist. Evreilor. S)Vera:x, 83-85 şi Analele Parl.ale României, XII, p. 532şiurm. 

cu r~formeie în ~eus liberal şi că numai acestea au ,ajutat îumulf 
furrucare1or 1

). Viaţa politică creştea în intensitate şi cavoluni şi· a··t· virea 
cu o eres • dv f · ragea 

• V cau a. asciuar~ pe toţi fiii ţărilor noastre -:- ăela vlădică: la 
op1:ica, del: boier· la ul~1mul mahalagiu - spre arena vorbăriilor goale 
ma1 producatoare ca orice muncă şi nepurtătoare de nid · · 
so al 1 V • d • un nsc p~r-

n ' asau u-se 1U paragină sau dându-se în arendau p" amv A t il • • · . . anur e-
man sau mic:,. cu toate izvoarele de îmbogăţire pentru arendaşi . i cu 
toate nenorocirile pentru ţărani -primului venit care de-abi • ş· 
a se bâlb.i. . 1 b V • a mcepuse 

• c a 1ll g~aiu aştlnaş sau depărtându-se cu dispreţ ·de meşteşugul 
ş1 comerţul părinţilor, poziţii ce le ocupau streinii şi în speciâi E „ 

„Deja Regulamentul Organic -- scrie marele , poet .E . .' vre11. . . -m1nescu -
care. a pus c1oco11nea alături cu boierii vechi d • d · li 
drepturi -, · V • ' an u-i 0 . ega tate de 

, pe care n_ o menta, a. facut ca fiecare di'n aceşti' · · t t · · f ·· . no1 ans o-
cra, i: c~~i ugeau de ~uncă şi aspirau la slujbuşoarţ, să aibă. câte un 
asociat Jidan sub ~~rma de orândari pe peticuţele lor de moşii; tot acel 
regul~m~nt a desfu~ţa~ ~e jure breslele, aceste clase puternice şi bine 
constltmt~. de mesen~şi, m urmă alte reforme şi mai liberale au deschi 
uşa funcţ1ilor statclUI, înmulţite în infinit tuturor f · ·1 d · S: • · d . . . ' ec1on or e popă 
ş~ e negu:tori, ca:ri nu reprezentau nici avere, nici inteligenţă i . 

.gaseau ma1 comod a trăi din functiuni plătite de stat şi· d ş can d A • , • e comune . 
,ec~t ~in .munc~ lor proprie, din îndeletnicirea părinţilor lor. Astfel 
.a mmulţit ruşinea de muncă şi proletariatul condeiulUI. p 1· · 1 · . „. r n pn-
irea ce or cresc:lţi de mici copii la Paris, ni s'a îngreuiat peste măsură, 

lup.ta pentru existenţă, libertăţile nu sunt decât tot ata•tea f .d . 
hb rt Vţi' v . l'b orme e 

ne .~ .a ·, cac1„ i er nu e d~cât o~:-11 ce trăeşte din munca productivă: 
a. m:inilo~ ~ale 2

). In atari condiţiuni, boierii şi băştinaşii_ nici 
numar mei calit t · · · ca •. . ' a iv - nu mai puteau răspunde rapidităţii c 
reşteau producţia de export şi toate nevoile noui de credit şi ; care 
ucţie ce recl f' · fv . e Pm~ 

.. . a.mau a i satis acute şi, astfel, noui organe mai:destoinice 
l m~i .mal~abile,_ veneau să ~mJ?le golul simţit în urma nouilot.:trws-:-
rman. prin can treceau Principatele 3). · 
· Din cele ce ~rmează, se vor desprinde cât mai luminos figuril 
turor a~elora car: s'au făcut vinovaţi de această abominabilă star: 

.e lucruri - cu· v01e sau fără voie, cu bună. sau cu rea credinţă. · 

b) Cu ce se ocupau Evreii. 

f.a t D~a .capul l~cului, tr~bueşte subliniat şi .pentru această perioadă 
P ul ca, 1n afara de fabricarea horilcei a basamacului E „ ' 

înte · t · · . . ' , vre11 n au 
•· •.. · meia mc1 o industrie care să promoveze sănătatea şi un ansamblu 

oliticeI) al~· ii~:~~Îo;~:· Evreilor. 2) Ibid. 3) Vezi :M. Eminescu, „Despre drepturile 
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5784 de firme creştine (63,34%) faţă de 3342 .e~ree?ti .(3~,6.6%) 1
). ~e

gustorii lipscani evrei.sunt 263 faţă de 53 creştm.1; l.1ch1onşti-;espe7tiv'. 
245 faţă de n7; telali-753 faţă de 624; cro1ton-56r .faţa de 2~3, 
bijutieri-I5 faţă de I ;-argintari 24faţ~ ~e. 36; negustori a:nbula~ţi-
32/66 ; geamgii-67 /35 1; samsari sau mis1ţ1-43/6 ; gravon-3/0, .. lu
crători în aramă-20/5; tinichigii-20/4; zaraf -:'lI/I; povarnagn 

4r/2 ; marchitani-I2/54; fabricanţi de c~ciuli de blană-:-rn9/I8; .i:-e-
. gustori de fierărie engros-2 /o ; bancheri-6 /I ; aren~aş1 ~e ir:-oşn~ 

g3/r30; sticlari-20/r9.; negustori de.tabac-IO/I7; f~~ric~nţ1 de 1.nele_:-
6/o; măce1ari-IOI/87; şelari şi curelari!8/.I8; famari-I.I/?, m:r~ 
gelari-I3/o; cârciumari-295/66I; ceasornicari-8/.9; farinac1ştl--g/~7, 
Iumânărari-I8/65; fabricanţi de vată-5/I; etc: ·). , ' 

Este de subliniat că cele 5784 firme cr~şt~ne se 1mya:t astfel~· 

3757 Româniu 487 Armeni, 633 Greco-Bulgari ş1 907 s~rai:n· Aşa ca. 
rămâneau faţă în faţă 37 57 româneşti faţă de 3342 evreieşti, sau 37 57 

româneşti faţă de 5379 străine şi evre~şti ~). . . . . . _ 
Cercetând tabloul co:Utribuabihlor urbam ş1 rurah dm Moldo~~ 

pentru anul r839, aveam 2r536 patent.ar.i, d~ntre cario: III~I creştini 
faţă de I04I5 evrei:--- adică 5I,64°/~ creştini faţa de 48,Jţ} Xi evrei ). Pentr:i 
anul r846, proporţia este inversata: ave1:11 un t?tval de 3~550 pa~e:ita~1:. 
dintre cari, I4833 creştini şi I57I7 evrei - adica 48,55 /10 creşti~i fa,a 
de 5I,45% evrei.'). Pentru anul r859, avem un total de ne?u~ton creş~ 
tini 7n7 şi meşteşug fr8553, faţă de un total de meşteşugari ş1 negus~oc 
evrei r6rn7 _adică 50,96% pentrit cei dintâi şi .~9,I4%v pentr~t evre~ () .. 

Luând în considerare, însă, faptul că Evren nu platea~.1~?oz~t1:1 
individual, ci colectiv, prin mijlocirea unei t~xe asuyra ta:.eri.1 pa~a
rilor şi cărnii dată în antrepriză, este foarte evident ca. Evr~n Şl antre
prenorii-· propriu zis, comunitatea evreească - aveau ~o~ n1:teresul cva 
această taxă să fie adjudecată la un preţ cât mai.jos ~os1~11. As~fel, ca~ 
nu se poate stabili cifra exactă a taxei, cu mult 1~erioara :celeia d~ta 
de recensământ. Şi autorul ne dă această ilustraţie : P~ cană .mttnaritl 

E• ·z plavtind taxele era de I6Io7 în I859, recensămantul din acel.ar vrei or . · · t · 
an ne dă un total de 27 40I capi de f amilic nesitpitşi. vrei~1iei p~ote~ţii s ~eine, 
fără a socoti pe supiHii străini şi pe acei~ :cid_iţi vde„ mipozite '). ?ri, v:i1.1r 
se poate concepe că cei n294 capi de famil:e lips~ int~e pate~tari traiau 
fără miJ°loace de traiit ; dimpotrivă, este sigif.r ca toţi exercitau. ne~oţ 
sau 0 profesiune oarecare, cu atât mai sigur cu cât nici unul dm ei n 

l) In acest tablou sunt trecute centre!~: D;irohoi Bo~oşai:;i, ;ia~ria~g.Je::!·. 
Hârlău Fălticeni Bacău, Tg.-Ocna, Focşaru, Barlad, Huşi, Fale u ş bl ş . XXPXI 

' ' · · T F (Verax p ro2-1r3 · ta ou • 
Herţa, Roman, Tecuciu, Galaţi ş1 _g. rumt obs!. ul 't 't .3) Ibid 1~4. 4) Ibid, ibi 
i LX- p. 372-377, P· ro4. 2) :vera:x:, a o . c1 a: . >, • - /14 
~) Ibid, ibid. 6) Ibid, ibi~. Ne?ustori şi meşteşugari dupa clase. I-21/24, II 144 
şi III-2971/5101. 7) Ib1d, Ib1d, p. 105. 
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.ficra pământul şi nu putea, pe atunci, să exerciteze o profesiune libe
:aJă sau să ocupe o slujbă la stat 1). 

Din cele ,de mai sus, rezultă tristul adevăr că, încă din I83I, când 
· vreii reprezentau deabia 36,66% din totalul breslelor, ei deţineau ma
\r,itatea zdrobitoare în lipscănie, în proporţie de 263/53, adică în ram11,ra 
negoţ cea mai rentabilă şi care atrage spre sine cele mai nia?''i capitaluri ; 
croitorie, deasemenea, pentru o epocă de schimbare radicală a fe

ru de îmbrăcăminte, foarte rentabilă ; în fabricarea de lichioruri şi 

chiuri; în arta gravurii şi a bijuteriei, unde creştinii sunt I faţă de 
adică inexistenţi; în zărăfie şi bancă, de-abia 2 faţă de 77; în negoţul 

:telal, în tinichigerie, geamgierie şi căciulărie, deasemenea; etc„ etc. 
Comerţul de detaliu atât de rentabil era deja în mâinile lor. Şi 

ru1 acesta îl comunica, încă din r834, Bois-le-Comte guvernultri său, 
mai spunea că aceşti negustori mărunţi, numai după exercitarea 

oţultri mai .îndelungată vreme în ţară, deveneau deţinătorii unui 
ital pe care de obiceiu 11 utilizau în camătărie, iar nu în comerţul 
e. Dealtmintreli şi technica comerţului lor se putea aplica cu succes 

• ales -comerţului mic şi nu comerţului engros ·). Şi iată cmn fiecare 
1;,stor ambulant sau de mărunţişuri şi fiecare calic evreit pe atimci. în 

"nea totodată şi funcţiimea de bancher, fără a li înscris, tot1tşi, î1i 

tivul breslei, ditpă cim'i mulţi alţi negustori evrei, în proporţie de 
. .40%, scăpait de controlu.[ breslelor, literând în afara lor. 
' Evreii nu s' au mărginit numai 1a aceste meşteşuguri şi la aceste 
oţuri pe cari le practicau şi creştinii. Ei îşi aveau specialităţile lor 

s' au introdus în ţările noastre şi pe cari tindeau să le monopo
sută în sută în mâinile lor, ca fiind cele mai uşor de aplicat şi sin

e cari îi făceau stăpâni pe întreaga viaţă economică a poporului. 
. nume, au excelat ţn cârciumărit şi în fabricarea de băuturi spir
ase, în comerţul de bani - ca zarafi, cămătari şi bancheri, în aren
~a de moşii şi în întemeierea de târguri, adică în toate acele ramuri 
activitate economică unde se reclamau sforţări şi riscuri minime 

A iguri mari, ruinătoare pentru ţărani şi orăşeni, pentru boieri,. 
erie şi domni - cu un cuvânt, ruinătoare pentru întregul angrenaj 
\::ţii noastre de stat. · 
Să luăm pe fiecare în parte din acesţe îndeletniciri şi, în lumina 

or, Să stabilim dezastrele şi ruina vieţii sociale româneşti în folosul 
'i numai al lor. 
Cârciumăritul era în strânsă legătlţră cu arendarea de pământuri 

t1 întemeierea de târguri şi de târguşoare, de aceea, le·vom trata 
pate laolaltă. 

I) Vera:x:, p. 106. 2) Ibid, ro8. 
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Ca şi în Bucovina, în Galiţia şi în Polonia rusească, tot aşa şi în 
·Moldova, prima grijă a Evreilor - accentuiază. Verax - era de a pune 
mâna pe cârciume 1). Dar cârciuma boierească era cea mai productivă 
:şi, de aceea, luptau contra opreliştei de a locui la sate statornicită încă 
în cursul celei de a doua jumătăţi a sec. XVIII, lucru ce le-a succes 
în 1804 2). Şi, datorită acestui fapt, Evreii numără, în 1820, 984 capi 
·de familie aşezaţi la sate 3) (şi cari nu puteau fi decât cârciumari şi 
arendaşi), iar în 1827, numărul cârciumarilor evrei la sate atinge cifra 
-0.e l?.20 4), fără a se cunoaşte numărul arendaşilor pe acest ·an. 

In 1834, guvernul - considerând locuirea pe mai departe a Evrei
lor ca cârciumari la sate ca „o pricină de dărâmare a stării. materiale 
şi morale a locuitorilor" 5), prezenta, în 16/2/1844, Adunării Obşteşti 
un proect de lege prin care, între alte reforme destinate a îmbunătăţi 
.situaţia ţăranilor, se interzicea Evreilor de a ţine cârciume şi chiar de a 
:se stabili prin sate, oricare, ar fi fost pretextul, urmând ca cei cari 
:aveau coutracte să fie îngăduiţi timp de un an şi numai trei luni cei
:Ialţi 6). Inşişi deputaţii, toţi proprietari de pământ, au adus - chiar 
împotriva intereselor lor - un amendament foarte aspru în sensul. ca 
Evreilor să li fie interzis de a ţine cârciume şi chiar de a specula şi 
vinde produse alimentare, în sate, în târguri şi pe marile drumuri, 
·îngăduit fitndu-le orice speculaţie licită şi chiar de a locui temporar 
prin sate în acest scop 7). Dar Adunarea a trebuit să dea altă formă 

-proectului, în sensul ~um dictau interesele capului sta~ului 8
). 

Proectul devenit lege n' a avut nici un efect practic. Evreii, în 
·num.ăr considerabil, au continuat a ţine cârciume sub numele ţăra
nilor 9). Şi, în felul acesta, jumătate din Evrei au reuşit să se sustragă 
impozitelor, graţie taxei asupra naţiunii evreeşti, pe tot timpul epocei 
regulamentare 10). Nici opreliştea din 1848 n'a dat nici un rezultat, de 

. oarece Grigore Ghica, îndemnat de revoluţionari, le-a acordat auto-

rizaţia de a ţine cârciume. 
O hotărîre a Divanului Obştesc din 1852 - luată din nevoi fis-

.cale - prin care se cerea Evreilor garanţii morale şi materiale, precum 
şi obligaţiunea de a căpăta autorizaţia dela prefecturi, a adus după 
sine o nouă invazie a satelor şi, dela această dată, alcoolismul a luat 
o întindere neliniştitoare în satele Moldovei. Şi,_ în asemenea con
..diţiuni, biata· ţărănime moldoveană rămânea pentru totdeauna la che-
remul cârciumarilor - negustori rapaci şi cămătari fără scrupule. 

1) Vera.x, I08. 2) Ibid, ibid. 3) Ibid, IO. 4) Ibid, IO. 5) M. Eminescu, Scrieri politice 
Jji sociale - Re'zultate ale uzurei în România. Ed. Opere complecte, 1914, p. 495· 
6) ,An. Parl. Rom. XII, p. 532 şi urm. - ap. Verax, 83. 7) Ibid, ibid. - ap. Verax, 85. 
. .8) Verax, 85. 9) Ibid, ibid. 10) Ibid, p. 85-86. 

Profitând de turburările din 1821 precum şi d lvb· · · ul · 1 · I S ' · e s a 1cmnea gu-

·
ern Ul Ul · andu Sturza Evreii începuseră să iad · ·· A dv • A . . . ' . . . omenu 1n aren a. 
tat m virtutea vechiului obiceiu al Moldovei consacrat de d 1. 

ruzi în 1804 At · · h ' omnu o_. . V : ca .. ş1 P1;1: ?tărâr:a .luată în Sept. 1830, pe conside-
ţiunea ca „J1dov11 n_ esaţ1oş1 de caşbg se s1·lesc a f 1 •t ·1 · . d A . · · · ace ocui on or 
un .. e stramton Ace ~un~ foarte mari şi zdruncinătoare p.entru dânşii" „ 

v:rell nu aveau mgaduinţa să arendeze pământuri· .1) ul · d b , guvern pro-
OŢ1? e su . Regulamentul Organic, mişcat de plângerile ţăranilor 
uiţi cu ferocitate, decreta ca măsura luată în 1 304 de Al M · v . .. r . oruz1 sa 
•Vi vnt~r ~p 1cată c~ toată asprimea, urmând ca. de pe terenurile 

endate sa fi~ alunga~ la cea dintâiu plângere întemeiată 2). Rugă
.~~a a~resa~a d~ Evrei Gen. Kiselef, în 1831, ca să poată lua în arendă. 
ş11 boiereşti, na avut nici o urmare 3). 

.Toate ~:este mă~uri nu pun piedică arenzilor de acest fel. La Bo-
11l, E~re.11 s~ asoc:az~ :u Armenii, iar proprietarii sunt buni bucu
. de caştlgun man fara muncă 4). Dispoziţiile toate cad în desue

. e sau sui:t eludate cu nume de paie, fapt care a avut loc în 1840 
d_ , nesocotmdu-se toate dispoziţiile si interdi.cţi·il v' v • . , e, un mare numar 
.pamantun au fost arendate Evreilor 5) Si de acu A · t • ·"d b · · . . · , , m 1na1n e, incepe 
. a erea oienmn care nu putea să trăiască f v v E · • · 
• • V • • ara vrei m coaste şi 
epuse, t~todata: lichidarea. marii .proprietăţi boiereşti 6). 

O alta plaga pentru viaţa ţărănimii în· special a fost fv v A v d • , ara m-
a, crearea e ta.rguşoare pe moşiile boiereşti. Atraşi de o nouă viaţă 
care ~şt~ptau numai luxuri şi desfătări fără străduinţi corespunză

. , ~01ern arendau moşia sau dau drept de întemeiere a u~m· tA 
ulm O · · 

1 
· arg 

• . v~em care se; ivea a poarta lor. Iar domnul M. Sturdza-u11 
;de e~ergie extra~rdmară, lucrând neobosit pentru întemeierea unei 

noui, dar care mţelegea şi să profite personal - deschid 1 v v ul v 
1 

. . ea, arg 
A a m. ta a eg:re, po.rţile ?:icărei imigraţii şi favoriza întemeierea . 
~~i i.:e moş:he boiereşti '). Şi veneau, nestingheriţi, Ovreii din. 
na. şi ~m Rusi:, de unde erau alungaţi vagabonzii cu perciuni s). 
ulţirea lor ne:nasurată datează dela acest domn şi p. ent ··· · ap ţ• . . , ru pnma. 
, ar ca „na 1une Jidovească" 9).' 
~s~~ vremea .. clasic.ă-:- scrie cu amărăciune istoricul N. Iorga-· 
am pe moşule boien1or, câştigaţi acum cu totul de lu ul · v d .. . x apu-

,. a y.nui numar e Jidovi pentru a face târgurile cu caracter absolut· 
esc 10) s· dv •t ·1 .. . . . . , i a ca eva 1 ustraţu. Boierul Greceanu capătă, stlb L 
-'-------

_I) M. E~nescu, o. c., P· 495 - după Manualul administrativ di 
v;,:5· 2) Bu3oreanu, Colecţiune de legiuirile României cele vechi i n!i 1:85, voi •. 
,~~~0~· <:·• 72: 3) .~· lo~ga,_Ist. Evreilor. 4) ~bid, ibid. 5) Verax, ŞI08. 6) ~'. f;: a 

dins şi Agitaţii evreieşti, 7) _Hurmuzachi X, p. 479, no. DCXXXIX. g8., 
a Ist, Eo. c:1' 9) _N. ~org.1:, Ch:sti1;1nea evreiască şi Verax, Reg. Organic IO) N) 
• · vrei or şi Ag1taţi1 evreieşti. · „ 
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Sturd.za, hrisovul de a face târg la Drăguşenii Covurluiului; din satul 
Totoeşti, a răsărit. Podul I1oaei; .din Frumuşica Botoşanilor, s'a făcut, 
în I845, „cloaca de astăzi"; din Negreştii Vasluiului, un popas de 
străini ; pe locul dela hotarul Domnului Sturdza, Mihăilenii, al cărui 
act de fundaţie se păstra la suditul Marcu Zaharia, prigonit de domn 
pentru aceasta şi alte zeci de aşezări de exploatare şi de depravaţie, 
<:ârciumă lângă cârciumă cu sticlele de rachiu de cartofi şi alte otrăvuri, 
în tot cuprinsul Moldovei, istovind o rasă pentru hrănirea viciilor „ci
vilizate" ale clasei dominante 1). Şi dacă, în I82I, Moldova a avut ZI 
târguşoare, în I838, avea să numere 42, iar în r859, un tota: de ,63 

2
). 

Aceste „colonii evreeşti", întemeiate sub numele de targuşoare, 
aduceau venituri mari proprietarilor, venituri constituite atât din bez
.mănul anual ce îl plăteau concesionarii, cât şi din acsizele considerabile 
percepute asupra .băuturilor consumate în interiorul târgului, precu~ 
şi de monopolurile asupra măcelăriei şi pităriei ce îi erau deasem:nea! 
rezervate 3). Iată. dară, interesele doip.nilor şi ale boierilor, stăpâni pe: 
mari întinderi de pământ şi cari - întocmai ca nobilii unguri în Un
garia şi în raporturile cu satele ce le posedau - găseau numai în Evrei. 
instrumentele rapace şi capabile să exploateze pe ţărani. 

La rândul lor, Evreii, cunoscători abili ai câştigurilor cons derabile 
rezidând în aceste colonii de rumâni şi iobagi; ofereau preţurile cele 
mai ridicate şi îşi întindeau uriaşele lor tentacule în păianjenişul cărora 
cădea ţăranul client şi tributar în toate Evreului chrisovulit. Aici, în 
acest târg, Evreii făceau afaceri admirabile în mijlocul unor po?ula
ţiuni primitive care n' aveau idee nici de valoarea. produselor ce vmdea 
şi nici de aceea a obiectelor ce cumpăra. Şi, fiindcă banul era ~oarte 
rar, târgul se 1ncheia pe cale de schimb şi Evreul prefera îndeosebi acest 
gen de afaceri, mai ales că nu erau deloc riscante şi că îi era la i~1d~mână 
să . cu~pere cu preţul cel mai prost şi să vândă cu un ~reţ ma1 mar~ 
ca de obiceiu. lu sclllmb, ·ţăranul cumpăra obiecte de cahtatea cea ma1 
proastă şi işi angaja produse de preţ pe basamac ot::_ăvitor. Nici o di~
poziţie nelimitând numărul cârciumelor în aceste targuşoare evreeştl, 
fiecare casă jidovească era un debit de băuturi spirtuoase, având o 
pr~vălie în fund (une arriere-boutique), mai mult sau mai puţin mare, 
conţinând mărfuri de calitate execra.bilă la uzul ţăranilor 4

). ~vre~ 
hrisovulit avea, aşa dară, în mâna lui : băutura şi pâinea, acs1zele Şl 
carnea, toate articolele de consumaţie şi tirania cametei devastatoare, 
cumpărarea arbitrară a produselor ţărăneşti şi boiereşti, etc. Aceas 

era fizionomia unui târg jidovesc. 

l) Idem, Ist. Evr. 2) Ve~ax. o. c„ 109. 3) Ibid, ibid. „Bezmen" era anifiteoza 
arenda pe ·termen lung. 4) Jbid, ibid. 
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„De-abia un proprietar obţinuse dela Domn...,-- scrie R. Rosetti
' un hrisov autorinzându-1 să întemeeze un târg pe moşia sa, că, de mdată, 
Evreii ale:i;gau la el. Bordeiul, tencuit cu lut şi paie tocate (en torchis), 
decoraţ cu numele magazinului, era mtr'o clipă construit: rachiul luat 
pe credit dela povarna vecină şi marfa uşor obţinută dela negustorii 
angrosişti, toţi evrei, din oraşul vecin, parte peşin, parte la termen. 
Era foarte rar, dealtfel, ca valoarea acestei mărfi să depăşească 200--300 
ei. Beneficiile erau sigure şi repezi, numai cele trei sau patru luni dela 
început erau grele" 1). Şi, alături de aceştia, se instalau meşteşugarii 
vrei, cari, în virtutea solidarităţii evreeşti, obţineau materiile pr:ime 
u jumătate de preţ, înarmaţi cu scule perfecţionate şi capabili să con-
ecţioneze modelele cele mai noui şi mai plăcute ochilor. In luptă cu 
ceştia, meşteşugarii români dela sate dispăreau ~-). 

Bois-le-Comte scria, în r834, că, în Moldova, Evreii excelează 
vinderea rachiului la ţărani, cărora le excită pasiunea~ printr'un mod 
ecial de a face comerţul 3) şi reuşesc în aceasta datorită uşurinţei cu 
e i-l procură vânzarea pe credit 4). Şi toate aceste „zeci de aşezări 
exploatare şi „de depravaţie'', toate din belşug alimentate cu pro

sele velniţelor sau. povernelor răspândite peste tot cuprinsul bietei 
oldove 'şi cu atât mai înmulţite .cu cât aceiaşi qoieri se obicinuiseră 
fabrice aceste produse civilizate din bu ate ce le stricau cu dinadinsul
amândouă Principatele - în felul acesta, având mai mare preţ 5). 

că după războiul din I827-r828, erau, numai în Moldova, 5531 vel
e, faţă de 458 fabrici de tot felul 6). 

Numărul cârciumelor peste tot întinsul Moldovei este, în. această 
rioadă, următorul : în I83I, sunt înregistrate. IZ40. familii de câr

.umari la sate, speculând naivitatea şi sudoarea la r83.020 familii creş
e - ţărani contribuabili şi scutiţi. Districtul Herţa este în fruntea 

'turora cu III crâşmari la 2803 familii .. Cu cât înaintăm spre sud; 
ărul lor scade: în jud. Putna, avem de abia 7 cârciumari evrei la 

IZ7 familii ţărăneşti 7). lu r839, I820 cârciumari evrei speculează 
.245 .. familii creştine - jud. Roman numără 255 la I5.ZI5 fan'.iilii, 
.câtă vreme jud. Covurlui de-abia 4I la I7.896 familii 8). In I859, 
teii stabiliţi prin sate se ridică la r4.279 suflete 9), iar cei stabiliţi 
cele 63 târguri sunt 22.06r faţă de 26.780 creştini 10) - toţi ocu-
du-se cu negoţul cunoscut şi cămătăria sau arenda de moşii. ln aren-

I) Ibid, 109-uo. 2) Ibid, 109-IIo. 3l Doc. Hurm. XVII, 132-ap. G. Zane, 
' 343· 4} N. Iorga, Ist. Evreilor. 5) V. A. Urechiă, Ist. Rom. IV, 350-51, nota 
J?· urm. 6) Hurm„ XVII, p. 341-ap. N. Iorga; Ist. Com. n, 154· Acele 458 

Act.eri:u: 13_:1- ?lă~ii, 131 făinării, 70 tăbăcării, 70 fabrici de săpun, 9. de cordoane 
a Ş1 de pasla ş1 postav prost, 22 de testemele, 18 lumânări de seu, 8 de pă

;;,~) Verax, o. c., 16. 8) Ibid, tabloul VIII, p. 22-23. 9) Ibid, tabloul XIII, p. 30. 
bid, tabloul XIV, 30-3r. 
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· · d ealmente nu- · 

•• .V • I Evrei faţă de r30 creştm1, ar r . . 
darea de moş11, gas1m 9 . f" dcă Evreii lucrau cu oamelll de 
mărul lor era cu r:iult mai mareln~~ele 63 târguri, 30 numă:ă o po-

paie sau cu nume imprumutate. . ·t. în 1·ud Dorohoi, Boto-
. v · v celei creş me, - · d 

Pulaţie . evreiasca superioara. A restul de 1· udeţe merge . es-
. N ţ ş1 Roman - m 

şani Suceava, Iaşi, eam d 1) 
cres~ând, cu cât ne c?borâm sfnrea::St ;ăienjeniş de speculă, lacomă 

Incăpută pe dea ntregul V , v di 1 334 stoarsă de da-
v V • ldoveana era, mea n ' . ·1 D 

şi crâncenă, ţaran1n:~a mode lei datorii, făcute, după aprecten e o:n-
torii · din cele I5 nnhoane f. f st încheiate pentru rachiu, · v d v u toate vor 1 o 
nului numai dupa acte, aca n. . 1 sunt credite mărunte· acar-· 

' V • nawnntatea or ul ţv · · 
cu siguranţă ca aproape u . · · t ·. de două ori buget. am . . · 2) Cu alte cuvm e, . A . . 
date de negustor11 evrei . . chi. 4. 25 962 sau aproape mtreg 

. A 8 era de lei ve 7 · · ' :M.oldove1, care, in I 32, 
bugetul Valahiei p~ ac~aş an a~e lucruri determină pe anumiţi .boieri 

Această alarmanta stare . t stând cu energie contra. 
V • V A 835 un memoriu, pro e V ril . 

ca să alcatUlasca, m I ' A V • dificultăţi la plata da or, pnn. 
. d ce pe langa man . d t V acestui sistem care a u . V V • ţavranului precum ş1, toto a a, 

ul • a Şl sarac1rea , V • el • 
. export. ul numerar Ul, ar . . se poate face fă:ra vit e ş1 

· · b · r şti care nu · 
Şi suferinţa agriculturn o1e ~' 4 Intindeu:ea acestui sistem de co-
inst:::umentele vândute pe ra u ). d d mult intervenţia ocâr-

v ··1 sale au. pro us, e , . V v 
roerţ şi mai ales urman e . . V a1· fi·e creditaţi pentru cum para-

. · ţărann sa ro . · t rouirii care mterz1cea ca . . uteau depăşi I5 balll pen m 
. . sume prea mari, cari nu p · d achiu pe .., d ·· 5) tun . e r . . · · . entru co aşi · 

fruntaşi ro pentru nn1locaş1 ş1 5 p totul altfeL Pentru anul 
, . 1 ·1 s petreceau cu d 

In Muntenia, ucrun e e al t ·n sate 6). pentru r838, e-
. . · E nu este semn a pn ' 6 E i 

r83r, nici un . vreu ; .. vului 7). iar pentru r86o, 9 vre 
. abia 2 la ţară, în Săcu1em1 BU:a ·ţ· v'tate de jidovirne prin satele 

. . t · · B) Aceasta pu ma . . v . 
în Focşan11 Mun ewe1 : . . ţ başv tinaşilor-negustori ş1 ţarall1-

. l" ă prm rez1sten a v v 1 tă 
munteneşti se exp ic 1· t ca aceea bunaoara, ua ' v · rios ap 1ca e, ' 
dar şi prin severele masuri se . •tA d pe prefecţi ca să nu tolereze 

J • • t 1 de Interne mvt an ·· · d 'r 
lll, r849. de M.m1s eru '. d daşÎ de hang11 ş1 e ca -, . t A calitate e aren , . 
aşezarea Evreilor prm sa e 1:11 V ·ţ· A momentul acela de a fi evacuaţi 
ciumari, ci să silească pe ce: gas1 1 m t în r835, Prinţul Ghica re-

·1 9) Inamte de aceas a, . . . 
în termen de I5 z1 e . . . t. ca să nu se permită, sub wc1 un 

"liul · Adm1wstra 1v · dau comanda Cons1 Ul . d At numai acelora cari pose A ţ V altor Evrei eca . 1 V 

pretext, intrarea m ara . ţ" d şedere pentru maximum .o una. 
t. e de transit cu autoriza ie e 

paşapoar ' 
. . . ne ti către Obşteasca Adunare a Mol-

1) Ibid, ibid. 2) _Colecţie de ofls:~ f:1:84l, Iaşi, 1848, p. 82 - ap. G. ::::;~. 
d ei şi adresele acesteia dela 1834 p . 40 4) Doc. Hurm., XVII, p. 55) Ibid . 

ov .. ) A. C. Cuza, o. c., 239-;- • ) Verax, tabloul XXV, 49· 7 ''. 
o. c., p. 347· 3 ) N Iorga, Ist. Evreilor. 6 ) Ib"d 91. Ordinul cu No. 4744· 
G. Zane, 343-344· 5 8) iibid tabloul: XXVII, P· 51. 9 1 

' 

tablou XXVI, :P· 5°; M Of din 1 8 :Mai, 1867. 
se găseşte publicat in on. . 
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Şi se mfti recomanda alcătuirea unui recensământ al Evreilor şi să se 
zvârle. peste graniţă toţi aceia cari n'ar putea justifica o meserie ca 
1ijloc de existenţă 1). 

,Zărăfia, cămătăria şi banchieria erau alte trei feţe ale unuia şi 
acţluiaş instrument prin care Evreii deveniră singuri stăpâni.~ co
.eţţului de bani şi, deci, pe robinetul care dădea viaţă sau oprea răsu,.. 

ea vieţii economice. Servindw·se de mijloace barbare şi neomenoase, 
curând, creditul a ajuns să fie de-abinelea evreesc, cel puţin în Mol-

ova şi a devenit, astfel, unul din fenomenele economice la ordinea 
ilei, luând în considerare noua stare de lucruri. · 

Nevoia de c.redit pentru desvoltarea de. inventar, ca. şi nouile do
"ţe ce trebuiau satisfăcute prin debit de bani lichizi, făce?- necesaţă 
rezenţa a numeroşi bancheri străini, mai ales din cei în legătură cu 
·nanţa streină 2). Felul nou de viaţă al boierilor în sec. al XIX-Jea. 
:aţa_politică 1a care se dedase sgomotos şi imprudent boierimea, reclama 
.IJJ.u1ţime de bani, fie .pentru interior, fie pentru Turci, Ruşi şi Aus
·aci; moravuri şi gusturi noui aduse de desele ocupaţii streine; qălă
„le. ca şi luxul dictau nevoi imperioase.de banL Şi atunci când moşia 
dădea prin cultură intensivă randamentul aşteptat, singura lfădejde 

singurul izvor era zaraful ori bancherul care le acorda împr,um.11tud 
atât mai periculoase, cu cât, paralel cu intensificarea cin~ulaţi~i, ,se 

aducea şi deprecierea monedelor-în. lipsa unui sistem monetar 
ţional 3). Boierii, bogaţi în pământuri, în vite şi în servi·, ducând.o 
· ă. rudimentară: erau foarte săraci în bani lichizi 4). Concomitent, 

inii cari formau aproape totalitatea meşteşugarilor, ca şi .imensa 
·aritate a micilor negustori, erau siliţi cu toţii să se aâreseze E;1'Teilor 
tru credite şi chiar pentru o· mare parte din mărfuri la comisionarj 
ngrosiştii eVrei 5), pe câtă vreme, toţi ceilalţi-Grecii şi ârmenii 
uneau de credite deschise la băncile greceşti şi armeneşti din Constan

opol, iar Ovreii îşi trăgeau banii dela. Lemberg şi Cracovia şi ~ar 
a Lipsea 6). 

. Acestea erau împrejurările şi mediul cel mai prielnic necesitând 
iţia şi desvoltarea ·mereu crescândă a creditului, precum şi înmul
tuturor organelor acestei instituţii- zarafi, cămătari şi bancheri. 

oţi aceştia, sub toate aceste trei feţe ale aceluiaş instinct rapace, 
au în comun la subminarea societăţii româneşti. 
Zărăfia născuse din mulţimea .felurită a monedelor străine cir

ând pe piaţa Principatelor, monede introduse de armatele strein~ 
ante sau în trecere - şi din întinderea comerţului internaţional. 
l:!:Ceastă zărăfie luase o desvoltare aşa de mare şi de păgubitoare. 

I) Ibid, ibid. 2) G. Zane, o. c., 402. 3) G. Zane, 405. 4) Verax, 94. 5) Ibid, no. 
bid, 95. . 

N. Hâciu. - Evreii hi Ţările Române1ti. 
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A . d zarafi în activitatea lor cămătăr~ască 

.;ar mijloacele mtrebumţate . ~ 1 nedelor atât de ingenioase 
r A t t f lu1 şr m specu area mo . A 
<:i în falsificarea m o e V d" . ti"vitatea guvernelor trebuia m-
.., A At buna part" in ac ' 1 "f" V . 
Şi incorecte, mea o - d speculă Şi de fa 131 1can 

ul d tempera acest gen e . 
dreptată în scop . e a . hi 1 încă din 1815, măsuri severe 

.. năgubind societatea. C. C~1maGch. ua,f r au domnului M. Sturdza că 
r . 1) N Suţu ş1 A. ica re e . . 1 . împotriva lor . . , lv A . ţv sunt pricma nestatornicu u1 
mulţimea zarafilor jidovi ce se af a ~n pia a au ca în Iaşi să rămână 

„ . . · tirii ei" ş1 propune ' ' 
curs al monedei ş1 a ci1:11d. vt gustori dintre oamenii „cu avere 

af. 1 c:.i · e ca re ne ' · 
numai şease zar 1, a e.,, . V d Ainscris că vor urma întocmai re-

A d " cari sa ea chi . 
şi cu destulă mere ere ' .. „" t ;.) Dar zarafii luptă în fel şi p~n 
.gulelor, ci să vor statornici ' e c. ·1 . merţului sunt mai p:iari şi dic-

. fiindcă nevoi e co d 
,şi măsurile 1:'-u reuşesc, d . dobinzile erau excesive, iar perceperea e 
tează numai acestea, eş1 

schimb foart/e mari 3). . .. ruse ti din 1828-1834, zarafii şi s.chim-
In timpul ocupaţmn:1 ş . V V 4) c:.i acesti zarafi evrei erau 

· ' A ulţit peste masura .,, , 
.bătorii de ball1 s au mm A ld 71 zarafi evrei şi un singur creş-
peste tot 5), In 183~, era;i m ~oa ~::ătate a sec. al XIX-lea, zărăfia, 
tin 6); cu alte cuvmte, m prim J

1 
.. t t Evreilor 7). Deal.tfel, aoest 

ţ. ea cu exc usiv1 a e . . 
neutru Moldova, apar m . 8 A d aceiaşi ·Evrei erau socotiţi 
JI::" t A că dm l 17 can . 
fenomen era cunoscu m . . d rţ s) . ai întregii noastre cir-
' · . . v A · · acestui gen e come ' . V V v 
c.a .. singuru sta pani ai . . . . deţinătOrii capitalului camataresc 

ul. ţ.. etare 9) mai propriu zis, . c a 11 mon. · ' · 
în marea lui majoritate ~o). A d foarte firesc odată cu apariţia. 

• f" dispare 1n mo ' V Vf" • 
Aceşti zara 1 vor , . . . d t 1 de condamnare a zara ieL 

leului naţional care aducea cu smehş1 lectr~ ~l bancher.ului cămătar care 
ul t · apare banc eru, ip . b 

Dar„·în loc aces ma, . . d araf fiindcă recrutarea an~ 
.acum. ulează calitatea. de negust~r şi e .z a a'vut loc s1 în Occident ll) .. 

· d · afi proces ce , 
-cherilor se făcea numai m ~ar. d' . utila c:.i mări întinderea cultu 

· · t il doritori e a-ş1 -; . . d' Nevoile proprie ar or, lt împrumuturi erau ic ·. • r • 1 de prevedere - mu e • V > 

rilor lor' dar Ş1 ip.sa orl 1 rinsese această clasă sociala - n 
vlvt „ şi de uxu ce cup . . vt r tate de ca a or11 . . . biliară de ipoteci ruina oa 

• V A V eze proprietatea imo . - V t . 
întârziat sa impovar . " . . el ' lăsat subordonata· aces o 

. . b heri h}· şi astf , ea s a . fv 
P.e lângă mani anc ' h . . egustori -zarafi cari acea 

· • 13) _ banc eri ş1 n · · I 
deţinători de numerar . 8 f" care bancher evreu dm a 

b·1 f ceri 14) In l 59, ie A A t 
cele mai renta 1 e a a · "d bi"l de boieri depinzând m m r 

V • număr cons1 era . . Gh' 
se puteau lauda c,?- .un. . . . ailaei: Domnul Gngone ic 
.gime de el 15). I~s~şi Vis:iena ie~a f~~~e bine intenţionat faţă de n 
împins de nevoi imperioase, eşi 

Ib'd "6I 5) Ibid.' ibi 
. - Ibid. 263 şi urm. 4) 1 ' -. . . I 

) G Zane 26r. 2) Ib1d, 202. 3) ' 6 8) Ibid 347 9) Ib1d. 276. IO) 
I • ' ) G Zane 2 o. ' ) Ibid 4 

<5) Verax, tabloul LXv, p. ~12-373. ~ V~rax, 'Io8. I 3) G. Zane, 405. I4 ' 
. .:H-7· II) G. Zane, 267 ş1 349· IZ 

li':;) Verax, Izo. 
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ţi.unea lUi, a făcut răul de a reveni asupra măsurii interzicând Evreilor 
de a ţine cârciume şi de a trăi prin sate 1). 

C11 multă dreptate, Prinţul J\foruzi, un om atât de luminat, putea 
spune, pela mijlocul sec. al XIX-lea, că „un Moldovean nu poate să 
trăiască sau să moară fără ca ei (Evreii) să tragă vreun profit oarecare ~)" 
Şi că Evreii au făcut tributare toate valorile c~ şi toate cl~sele socie
tăţii, dela cei mai bogaţi proprietari până la cei mai săraci ţărani" 3). 

.Şi, în adevăr, aşa a fost. Fiindcă dobânzile plătite atingeau procente 
fantastice. Desjardins ne informează că Evreii făceau împrumuturi cu 
5% pe lună; ba un proprietar, om solid, împrumuta cu 22% pe an, 
altul cu 34 % 4). I:n ciuda codurilor Calimachi şi Caragea, chiar în tran
sacţii1e ce încheia Vistieria, dobânzile atingeau 16, 20, 24.şi chiar 30% 5). 

· âsa evreiască Michael Daniel din Iaşi mijlocea împrumuturi pe poliţe 
i alte garanţii, pe lângă operaţiunile obişnuite de schimb şi de plăţi în 
. erite centre 6), casă care înlocuieşte, în epcca unirii, influenţa pe care 
·mosul Hilel Manoah·dela Bucureşti începuse să o aibă în Moldova."). 

Iu Moldova, poate mai mult ca în Muntenia, bancherii sunt ne
,ăşfinaşi 8). Pentru 1831, docum7ntele vorbesc de 6 bancheri evrei şi 
umai unul creştin 9). Alte d.ocumente vorbesc de existenţa mai multor 
ncheri creştini- ca, acel Spiro 10) şi Adaniachi dela Iaşi ~1) de unul 
atu dela Galaţi 12) şi de alte case streine - ca una Sechiari Deroussi, 
ită din Marsilia şi Constantinopol, care făcea şi afaceri de bancă 

· porturile noastre· 13), case de cari vom vorbi cu alt prilej. 
Şi, în• Muntenia, zarafii şi „calpuzanii" - falsificatorii, agenţi ai 

'robului de monede şi de valori, aveau prilejuri la câştiguri ilicite 
prin aceasta, foarte importante. La Bucureşti, exista chiar o quasi- . 

la „Hanul cu Tei'', unde se întruneau schimbătorii de bani spre 
se orienta asupra cursurilor curente, luate după pieţele Constanti
polului şi Vienei, apoi după Frankfurt, Paris şi I,ondra.· Deşi numărul 
· · ilor era limitat prin lege având să îndeplinească condiţiunea de 

„persoane avute şi cinstite", în realitate, existau în ascuns sute 
ămăiari şi de iarafi cari cultivau comerţul de monede 14). Dar acest 
de comerţ era practicat mai ales cl.e Greci 15), la care luau parte şi 

· -:- Ro:ip.âni şi streini. 
In această provincie, numărul Evreilor era cu totul neînsemnat. 

rr oraşe, ei ating--: supuşi şi nesupuşi streini - deabia 829 capi 

1) !bid, III. z) P. ,'\.. M. Progres et liberte, Galah, I86o, p. I23 apud 
ane, z6I, 3) Ibid, ibid. - ap. ibid, 348. 4) „Les Juifs en 1vfoldavie". 5) Ann. 

oum„ VII, 234-5 - a:p. G. Zane, 404. 6) V. Siăvescu, Istoricul Băncii Naţio
României; 1925, p. II. 7) G. Zane, 404. 8) Ann. P. R„ YII, 234-5 - ap. G." 

.. 404. 9) Verax, tabloul LXV, 372-377. 10) Hurm. XVII, 435 - ap. G. Zane, 
II) Ibid-ap. ibid. IZ) Ibid,-I 16, 451-ap. ibid. I3) V. Siăvescu. o. c„ P• 12. 
bid., 1-2. I5) G. Zane, 337 
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de familie, în 1831, iar prin sate nici unul 1
). Clasa negustorească ~ra:. 

aproape în întregime creştină, în afară de Bucureşti unde erau 594 fa
milii şi mult mai puţin în alte centre 2). Imigrarea Evreilor din Polonia, 
după 1828, făcându-se pe o scară foarte redusă, n'a adus nici o pagubă, 
dacă nu un bine, dând un nou stimulent comerţului 3

). In 1838. Evreii 
numără 1490 capi de familie - supuşi strein:i şi raiale - iar prin sate 

Şi în Bucureşti,. întâlnim mari bancheri evrei, ca Halfon (1830), deabia 2 familii 4). 

Fraţii Elias (1837) şi Hilel Manoah (1847) 5
), care se pare că a finanţat 

şi revoluţia din 1848, întrucâtva, Iacob Marmorosch 
6
). Oricum însă, 

Evreii cari au ajuns la averi mari au fost rari. Alături de aceştia, eratt 
foarte mulţi deţinători de capitaluri însemnate în rândurile negusto
rilor. de ţară, cât şi printre Greci 7), ca Meitani, Hagi Moscu, Sachelarie, 
Anastasievici, J{alenderoglu, Băltăreţu (rămas în istorie ca o figură. 
legendară prin proporţia câştigurilor realizate), Ghermani, etc. - despre 

cari vom vorbi cu alt prilej. 
In lupta pentru întemeierea unei circulaţii fiduciare şi a unor 

instituţii de credit - lupta .care .a dus~la întemeierea Băncii Naţionale 
a Moldovei, căzută în faliment deabia după un an, în 1858, dintr' o totală 
lipsă de bună conducere - bancherii locali din Moldova, in cea mai 
mare parte Evrei, supuşi ruşi, luptau, dimpotrivă, încontra unui .ase
menea aşezământ 8), care, bine înţeles, le strica toate combinaţiile. 

Dar Evreii, mai ales în Moldova; nu se mărginesc numai la aceste 
mijloace şi instrument~ de credit, ci, prin ele, căutau să devină stăpâni 
şi pe averea imobiliară, ca o urmare firească a temeiului concret pe 
care se încheiau transacţiile .. Această stare alarmantă de lucruri - da
toriile uriaşe sub cari gemeau ţărănimea şi boierimea, deopotrivă -
această nestăpânită năvală în proprietate a ,Evreilor, a făcut pe Gri
gore Vv. Ghica să reflecteze, amarnic, în 1865, în sensul că „năvălirea 
în proprietate a numeroasei poporaţii evreieşti ar fi cauza sigură. de 
ruină pentru ţară" 9); reflecţii cari n'au avut, totuşi, nici un răsunet 
şi nici o înrâmire în sufletele oamenilor de stat de mai târziu: FiindGă, 
în adevăr, Evreii ţineau marea proprietate robită de numeroasele hipo-
teci ce boierii le consimţi.seră asupra moşiilor lor 

10
). ' ·• 

Şi, astfel, odată cu Unirea Principatelor, acapararea economică 
a Moldovei putea fi socotită un fapt împlinit. 

1) Verax, ta:bfoul XXV, p. 49. 2) Ibid, ibid. 3) Ibid, III. 4) Ibid, tabloul XXvI, 
p. 51. 5) V. Slăvescu, p. II. 6) Doc. Hurm. X, 2I7, 467, 480; Ann. Parl. Rom. VIII, 84; 
Hurm. XVII, 844 şi An. P. R. VIII, 688 - ap. G. Zane, 403. 7) Z. Zane, 332. 8) Ibid, 
350 şi 4I2-414. Numai hipotecile moşiilor boiereşti au înghiţit 629916 galbeni. Bezi şi Slăvescu, n şi urm. mai pe larg. 9) Acte şi Doc. II, p. 971, cf. şi 98I, 986; III, 
98-9. IO) Din Anaforaua Sfatului din 31 l.fai, I838, după referatul Dep, de Finanţe 
No. 8621. Vezi l.fanualul ,A.dministrativ al Princ.;i.toldovei, t. II, Iaşi 1856, No. 5'i.7, .P· ip. 
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·c) Noui metode ne v · • ·1n via+a econom1·cvcu~osc~tQ. bastmaşilor introduse 
} a ŞI SOCială 

Nu vom avea prea mtilt d . 
1
. e e spus asupra a t · h · . · 

am ana lzat-o sub toate f ţ 1 . d . ces ei c estium pe care 

P
"' · el e e e ş1 e repeţite ori ' · d acat e lor sunt aceleaşi f' t d' ' .m penoa ele anterioare. 

act 
. V ' ireş e, in ce in ce . l'f" 

:r enzeaza acelaş exclusiv1's f . . ma1 amp 1 icate. Ii ca-. v m eroce Ei duc · ţv ·~ viaţ~ de ghetto pe cari şi l-au întem~iat . . o via a :u totul aparte, 
mconjurătoare cu ziduri c't . . e1 ş1 se desparţeau de lumea· 

• V 
0 

a mai groase Şl de Vt d' 
:nu exista interese comune c lt . nepa runs, mco1o de cari u a e grupun di 1 d . 
-turme bune de exploatat până la rui • , . ~co o e c_an se găsesc ~oa. 
·.al acestor poporaţimii m , na ş~ sange. lata felul de a lucra 
. · · d · · v . ereu m vagabondaj· · · lln e rnraş1 n' a fost patria lor ş1 vemnd de undeva 

. ~vreii lucrează în acelaş. cadru d . d . 
-dm alta parte. Ei sunt n vţ• . d V e 1 el morale cu care. veniseră 

. esa 1oş1 upa câşt· · • f v 
sentimentele de umanit t 1 V . ig ş1 m runta cu impertinenţă 
·b eh · a e a e bastm~c:ilo · v v . an en tot atât de fer . . ~ r ' sunt camatan feroci şi 

"t . . oc1 ' sunt zarafi falsifi t . . , 
v1 on ai sănătăţii obşteşti. d ca on Şl carciumari otră-

il 
, ' easemenea spectil t · · · '!laş or 1n mijlocul cărora , ' a on ai mizeriei băşti-

] „ V , s au aşezat Nu fac v aşu pamanteni şi dacă isnafol . . . cauza comună cu -Ores-
1Jarea porttilui în forma " . cro1tonlor creştiill, care după schlm-

•• 1 evrop1eneaseă m t .. 1 1 · .. 
'totw., au vroit a se depn· d , ' eş eşugw Ul fund scăzut cu 
· 'd „ n e m meşteşugtil 1 v .. 

. t ovi1 nici îi îngăduie n1· . ,. . ,. ucraru strailor evropiene 
A . ' C1 11 pnmesc in lucrtil 1 ' 

rt. 94 dm Regtilamentul O . _or .. „ 
'8trecura în Moldova şi la 1 d rgamc, refenndu-se la feltil de a se 
·de netă~ăduit că Evreii c:~e s~au er;slu_:ra. al, Evreilor' su:iă astfel : „Este 
·creşte z1 cu zi, trăesc . pent pa~d1t m Moldova ş1 al căror număr 
·t ·1 . ' ru cea mai mare p rt , em or ş1 exploatează a a e, 1ll paguba pămân-
·s~or industriei şi al pr!;e~~:ăţ~~at~ resi:rsele în detrimentul progre
;.cat cu putinţă acest neajuns ace~ ~teşti.. ~entru a preîntâmpina pe 
·consemna în tablotil de rece V' , aşi c_o~siune (de recensământ) va 

. nsamant cond1ţmn ·1 f' v · 
c9' aceia cari n' ar avea vreo st . . 1 e 1ecaru1 Ev:reu, cu scoptil 

1 
· are ş1 can fără â · 

o os1tor, .ar frăi fără căpavti'l< V f' , . . exercita vreun meşteşug 
v cw.U, sa le ehm1naţ· · 

sa ~u poată intra în Moldova". Dar E „ . 1 ş1 vca asemenea indivizi 
:sunle admiillstrative îndreptat ' vre:1 ştiau sa ocolească toate mă
:Slujbaşii, aşa că plăteau şi rămeân:::ot:1va. 1~1: şi ştiau să-şi apropie 
'· .. ec.it. şi însutit pentru toată viaţ ~igun fon~ ~ă aveau să câştige 

s:orelig1onarii lor. a pentru el Şl pentru familia şi 
, Din expunerea d t' · e mo 1ve ş1 dis ·ţ· · ~~t~t de guvernul lui M St dz Adpo:1.:unea proecttilui de lege pre-

·'d . ur a unam Ob t f , . 
.. ;„ e. a face negoţ al Evreilor . V' ş :ş 1, 1~ 18.2.1844, reiese 

,,ătre Evrei este, pentru ţă . " anzarea _bautunlor spirtuoase de 
ran, o cauză de ruină ata't di" d ' n cauza ato-
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riilor ce-l fac să contracteze şi prin demoralizarea ce o aduc, cât şi prin 
neajunsurile rezultând din faptul "că proprietarii obiş~uesc să ~re:ideze 
Evreilor, în acelaş timp cu cârciumele, şi perceperea di3melor can h. sun: 
datorate de ţărani, punându-i astfel în stare de a perpetua abuzun can 
sunt de notorietate publică" 1). 

Pentru tot binele de care .se bucurau şi pentru averile ce strân
geau în această ţară, Evreii uzau de toate mijloacele ca să se .sus:_ragă 
dărilor către Vistierie. De o pildă, în perioada 1839-1843, .Jumat.ate 
aproape din Evreii stabiliţi în oraşe se sustrăgeau d:1a ~lata 1n:,poz1te~ 
lor 2). Deşi, cu timpul, servici~ de percepere ?everuse, m ade:v:r, .ma1 
riguros, proporţia contribuabililor se mărise ş1 e~, dar, d~to:1:a s1ste7 
mului de taxare, numărul :!celora care se sustragea era iaraş1 enorm 
de mare. In 1859, numărul capilor de familii evrei e:i:a de aproape 20.000 

şi, tqtuşi, taxa era plătită nu~iai .de. l6}oo Evrei 3). V •• 

Toate aceste consideraţmm ş1 multe altele au facut pe redacto~11 
Regulamentului Organic să fixeze, odată pentru totdeau;.ia!. ~ituş.ţ1a 
jur:Îdică a acestor Evrei în ţara pe care o urau, dar c~re y 7~?a:postea 
şi H înlesnea să facă averi multe şi nenumăr~te, c~, diX: s1mp~ „_:raga~ 
bon.zi şi cerşetori", să ajungă stăpani pe întmden, man de.:pam:n: ş1 
pe toată averea naţională. Aşa că acest Regu1amen: Or~an;c, fa~~nd 
cu totul abstracţie de dorinţa Evreilor~ d~ a s~ num1 A"~.all1aA1;1-tem -
tot atât de vechi, dacă nu şi mai vechi decat Roman11 - n. exclu~e 
categoric din sânul poporului românesc şi din cad1:ul statului r?m~n 
şi îi clasifică drept „naţiune jidovească", adică naţiui:e. ~parte,A· iar in 
registrele de .. recensământ ale oraşelor din cele dou~ Pnnc1p~te, 11 t_rE;ce 
sub rubrica de „Jidovi" -·fără alt adaos de pămantean, c1 numai cu 
acela de străin dacă aparţine unei protecţiuni străine. 

d) Pri~legiile de cari s' au bucurat. 

Din cele expuse până aci, ştim că Evreii- aceşti. „;ag~b?nz~: 
cerşetori şi conrupători" ·în toate s: a~ bucur~:. de favorun ş1 ~nvile~n 
sp~ciale, din partea domnilor şi ~ b~1en1or .can 11 preferau, s~u Jin l?arte~ 
t inil. or_ consuli viceconsuh ş1 agenţi de tot felut Ş1, m aceasta s re ' . . . 
perioadă, poate mai mult ca în oricare alta, s'au bucurat de. ace1aş1 

solicit.udine. . A · . 
Unul din aceste mari privilegii a fost monopolul de a mten:e1a: 

t Ar uş. o~re adică acele colonii evreeşti prin cari se storceau .. de v1ta-a g. I · A• il A 

litate toate satele moldoveneşti, lăsate la dispoziţia carcmmar. or oran-

. A . · p rl Rom XII 532 şi urm. - ap. Verax, 84. 2) Ibid, IX, II, p. 629; 
X, 536

1

[ x~· 88~ ;. XII, 
0

154 şl 428 - ap. ~bid, 86. 3) Buge~e~e v~~turilor şi cheltui~ 
lilor, Depart. de Finanţe a Princ. Moldo.ve1J p. 730 - ap. 1b1d, ~bld. . 
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ri- arendaşi de pământuri, de cârciume, de dijme şi de toate mo
polurile. 

Domnul M. Sturdza, la reclamaţiunile ţăranilor storşi de camătă 
roşi de băutură, ia măs1Jri - în virtutea art. 94 din Reg. Organic
a se opri arendările de cârciume şi propune Adunării Obşteşti de a Ieo.. 
ra în sensul de a se opri aşezarea lor la sate şi alungarea 16r. Prin un:. 

endament, înşişi proprietarii, prin <:1,eputaţii lor, au înăsprit proectul 
le~e, vda: Domnul. respinge amendamentul, ia Adunarea cedează l)'y 
ell ramaneau mai departe nesupăraţi şi lucrau călăuziţi de aceleaşi 
cături 2

). Domnul îşi motiva respingerea pe consideratiunea că nu 
.. bine ca Evreii să fie alungaţi din târguri, fiindcă, în a~emenea con
·~, n'~r avea ·cum să-şi' câştige traiul şi ar pricinui multe pierderi 
pnetanloracestor târguri şi că ar fi bine să se înceapă alungarea 
întâiu de prin sate, ca să se vadă rezultatele şi numai duuă aceea 

se aplice aceiaşi măsură şi târgurilor 3). „Motivul real al acestui refuz 
pueşte căutat - scrie ·R. Rosetti - în interesul personal al dom
ni 

4
), ca şi în acela al dep°:taţilor, toţi proprietari de pământ, unde 

găseau numeroase -€ârciume, cari, totuşi, nu se mulţumiseră să adopte 
ectul de lege aşa cum li-1 prezentase Domnul, dar îl agravaseră îm~ 
riva: jidovilor cari comiteau abuzuri strigătoare la cer faţă de ·ţă
. e s). 

.. Incă .un fapt. Isnaful croitorilor creştini din. Iaşi .se plânge, în 
8, Min. Finanţeţor, că Evreii, având în întreprin'.dere tot felul. de 
erţ şi de meşteşuguri, absorb totalitatea beneficiilor şi trag foloase 
i din facultatea ce o au de a exercita aceste negoţuri -şi meşteşuguri> 
nu sunt obligaţi a lua parte la sarcinile stabilite în favoarea bres
şi nici nu îngăduie creştinilor ,,a se. deprinde în. meşteşqgul lu,-, 

~pi strailor evropiene". Dar M. Sturdza, puţin emoţiq:p;at de aceşt 
·.găt de alarmă, a dat această rezoluţie, <lupă care - obşervă.Verax-.. 
vă1~torii erau puşi într' o situaţie de două ori privilegiată de însuşi 
~mtorul: „Considerând că Evreii, în afară de taxa plătităfiscului, 
h~vează încă una asupra naţiunii lor, o altă contribuţie servind la.. 
eţinerea unui spital şi de asemenea ca să preîntâmpin.e, nev oiţe ace--

;:~·I) V_erax, 108. 2) I~i_d, ibid. 3) Ibid, 10 •. D.ti,pă J. Brociner 35--.!.,36 :~CuJ:ieni): 
~iar'. No .. 21, 1902, gas1m. ca specimen de prerogative garantate Evreilor hriso

ţi :prin hrisoave, _dar şi . un specimen de inconştienţa acelora cari îl diÎdeau. este 
t :n art. 8 al h~1sovulm Tg. Iveşti-jud. Tecuciu din 1856: „Pentru1 naţia,,jido.,; 
.sa le dl!a _prbprie_ta~ea loc de .şcoală, feredeu şi de înmormântare fără plata de 
en, la '!! caror cladire se va aJuta şi de proprietate la cheltuială". Si, în felul 
a, au f?s~ fundate. t?ate târguşoarele din Moldova, apelându-se-spu~e j. Bro
, teoreh~ian.ul. teone1. E;reilor pământeni - la Evrei, singurii oameni <:e lipseau 

, ~omercianţi ş1 .meseriaşi, tot aşa după cum în Muntenia se făcea apel ( ~) la .ele-
te bulgare, greceşti şi armeneşti (o. c„ 34_:_35). · · · - · . · . 
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fora dintre cari sunt n~voiaşi, nu se scade ca ei să fie constrânşi amai 
plăti taxe în folosul breslelor cari nu sunt din rasa lor" 1). Şi, pe când 

. se luau măsuri, dealtfel fără nici un succes, ca să se stăVilească năvala 
:în ţară a Evreilor vagabonzi, acelaş domn. autoriz.a intrarea me7t~şu
:garilor evrei cari ucideau breslele orgalilzate şi vedea. cuv ~nişte, 
ba cu satisfacţie, crescând numărul acestor meşteşugari, fara a se 
nelinişti câtuşi de puţin că numărul celor indigeni descreştea în 
aceiaşi proporţie 2). • 

Alte ilustraţii. Prin regulamentul din Iulie r839 pentru supri
marea vagabondagiului şi oprirea invaziei evreeşti, chiar acei Evrei 
(art. 8) cari ar fi nă~cuţi în ţar~ d~r. nu po.sedau g~rai:ti_: 

3 
persona~ă 

dată în formule precise urmau sa fie izgomţi peste gramţa ) . O hota~ 
rîre a Sfatului Administrativ, din Martie r840, recomanda de a nu scuti 
de aplicarea măsurilor luate pe Evreii născuţi în ţară, ci, întâmplându se 
cazul, de a-i izgoni din ţară, întocmai ca pe aceia născuţi în streinătate, 
în confonnitate cu spiritul instrucţiunilor cari au ca obiect de a curăţi 
ţara de derbedei 4). Şi totuşi, în r850, ca urmare a un:i p~tiţiuni ~na
ţiunii evreeşti din Moineşti, acelaş Sfat hotăra - şi ~rinţ~l. ?ri~ore 
Ghica confirma - în sensul că : din momentul ce Evreu veniţi mamte 
de Regitlamentul Organic au putut constata starea lor materială 

îmbunătăţindu-se, alungarea din ţară să nu fie a?licată decât .a~ 
-celora veniţi proaspăt şi cari nu posedă nici capitalul cerut, nici 
-0. îndeletnicire folo&itoare, precum şi acelora qu:i ·vor intra de 
azi Încolo 5) . 

· Vinovaţi de această stare de lucruri sunt şi acei făuritori ai revo-
luţiei din r848 şi ai Unirii, cari, venind cu ideolovg~a ro.mantică parti
culară adusă fără critică din Apus, credeau - acuza istoricul N. Iorga
că uri stat naţional se· poate întemeia priin subită înfrăţire a tuturor 
elementelor aduse de vântul vremilor cu acel element .indigen care, singur, 
are .tradiţie şi dreptul de a imprima pecetea sa patriei 6), precum în 
şedinţele Divanului adhoc al Moldovei, ca şi în consfătnirile de sal?ane, 
se cerit primirea la cetăţenie a tuturor streinilo.r, .fără de~sebir~ 7

): 

Iată şi pe Grigore Ghica Vv., îndreptat de ace1aş1 revoluţionari, h 
dăduse Evreilor voia de a face cârcii.lme în sate, reduse dreptul de 
expulzare la nouii veniţi, aplicase legea recrut~rii ş~ la. Evre~, în 
1852~ deşi, doi ani după aceasta, căpăta;i, pe. ~ă1le ~~ute, la fmele 
ru;iului r854, dreptul de a se face mlocmţ1, platmd un Mol
dove.an în loc 8). 

• ) Ad II 42 - ap Verax 99-101. 2) Ibid, ror. 3) Man. Adm. I, p. 5 II 
I m., v. • · ' dm I V rax 86 

şi urm. - ap. ibid, 78-82. 4) Verax, 82. 5) Manual A ., v. , P· 521-ap. e • • 
6) Ibid, ibid. 7) Ibid, IO. 8) Ibid, IO. 
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Ne mărginim aci, constatând că orice măsură luată împotriva 
lor nu întârzia a se transforma în curând, în condiţiuni sau privilegii 
ce Ie foloseau numai lor. ' 

e) Cine mai făcea negoţ şi industrie în această perioadă. 

Pri_;\ tratat~l vd~la Adrianopol, capitulaţiunile turceşti cad, ţările 
Of.LStre · 1ş1 recapata independenţa economică, 1\1:. Neagră ş· ·D v 

v• • • • • 1 unarea 
cai internaţionale hbere, străbătute în toate sensurile de 

t i1 · h 1 1 vase ram~ ; . po~ ur e ş1 se e e e renasc şi se transformă peste noapte _ 
aţi1 :i~ali~a ~u Ode:a, av:_~ co~suli şi viceconsuli şi negustori francezi, 

ermam, italiem, greci ; Braila, in r833, era vizitată de 6ooo . r . . . r vase, cu 
.nsu ~ şi viceAconsu i, cu numeroase case exportatoare, cu export for-
.ab~l ~e grau, c:i . negustori. dalmatini, italieni, greci, precum şi 

meru ş1 Chefalomţi - supuşi englezi - zurbao-1i. Alte eh 1 
· · Cvlv . z· . o· s e e, ca 
}u:g~u, a .araşi, imnice~, . Calafat şi T.-Severin se pregăteau 
f.L~~ .Jo~ce fieca~e rolul. Prin porturi, prin oraşe şi sate, mişinuau 
siţi ş1 . samsari greci şi ovrei pentru arvunirea sau cumpărarea 
oduselor ţărăneşti. 

V ~omânii cvaz~clii - p.e?11st?riV îndrăzneţi de import-export al 
a~urilorv- s:rabateau Rusia: pana la Arhanghelsc şi Tobolsc, cum
rand marfuri scumpe. în s~~imbul produselor uşoare şi indigene şi le 
de~u, prelu.cr~te de ~sc~~i~i meşteşugari români, la paşalele şi înalţii 

ita:i ~~rci ~lll pro;incn şi Constantinopol. La acest negoţ, conlucrau 
. A o:nanu cari s~ av:nta~ prin t.oată Rusia şi Siberia. Alţi negustori 
mam tot aşa de .md.razneţi erau şi acei gealepi bo~aţi cari ajungeau cu 

n.d.e construcţie ş1 alte produse, în vase proprii până la Marsi·1· ·A 
rt · . 1 . ' iaş1in 
·• uri spanio e ş1 .portug~eze, sau, ocolind Africa, atingeau Calcuta şi 
mbay. Negustori bogaţi erau şi pescarii români -·iscusiţi în meşte
u~ de a în~ulci_ şi afuma peştele de tot felul- cari aprovizionau 
bia, .Bulgari.a şi .toat: mănăstirile ortodoxe din Turcia Europeană. 

.. e d:n ~oeri :ctiveaza ca exportatori, armatori şi industriaşi sau 
~arca sa. punaA bazel~ unor aşezăminte de credit în lupta con

ca:netei,A se mtemeiază societăţi cu caracter agricol sau bănci 
erc1~e, . in ambele Principate. Bancherii români şi creştini sunt 
eroş1 .şi ~e a~aog~ Ia ei o clasă băştinaşă dintre boierii de 

.do1,. ca cei ma1 de seamă capitalişti, capabili să împru-
.e visterJa. . 

~a t?ţi ace7tta.' ~dă~găm o clasă de mari lipscani şi manufacturişti 
.Î,i ava~d~-~ origina :n mahalale sau în clasa ţărănească, toţi foşti 
.de :i:ravahe, conduşi de principii. inorale şi religioase, continuate 
nţeme şi adâncă evlavie de alţii şi alţii. In fruntea lipscăniei şi în 
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directe legături cu străinătatea - încă înainte ca Evreii să fi apărut 
pe piaţa Lipscanilor: Stancu R. Becheanu, băiat de prăvălie la.Di~it:ie 
Gheorghiu şi Nicolae Ion, Luca Teodorescu, Tudorache Hagiu ş1 flul 
adoptiv Tudor - acesta în relaţii cu sute de negustori şi cu negoţ 
ambulant în 'mare - Eliad RQmânul, Bănică lQan, Costache Paulescu, 
Ghiţă Nicolescu, V. Nicolici, Zamfirescu, Voicovici- comisionarul dela 
Viena, Nicolae Kirilof _:_ Kiru, mare negustor de blănuri ruseşti, pe 
uimă lipscan şi arendaş de vămi, asociat cu Kalinder-Oglii şi Ciocan; 
Paraschiva Atanasiu şi Luca Lucasievici. O casă cu răsunet era 
a lui Gheorghe Coemgiopolu, staroste de lipscani şi .al tuturor 
corporaţiilor,cu magazin de stofe şi pânzărie şi cu atelier mo
dern de haine bărbăteşti şi de odoare bisericeşti, iniţiator al unei 
industrii n.aţionale- a viermilor de mătase, cu pepinieră de duzi de 
60 ha. la Pantelimon. 

Un mare negustor în braşovenie este Nicolae Bagi Stoica care 
lucra direct cu firmele din ţările apusene, unde se ducea personal şi co
manda mărfuri pe cari le plătea cu bani ghiaţă, ceeace stârnea admiraţia 
tuturora. In comerţul de import-export, găsim numai firme române şi 

creştine, dar nici una evreiască. Comerţul de coloniale în Muntenia ~ în 
mâini româneşti - cu excepţia celui în mare. In industria alimentară 
câteva figuri : Staicovici, Martinovici, Gheorghe Ioan, Assan - acesta, 

·în 1853, aduce dela Viena.prima maşină cu aburi „Moara de foc dela 
Obor." Comertul şi industria de pielărie le pornesc tot Rom.ânii, ca Bagi 
Io:t;_iţă Ştefan Şi fratele Mincu,~cari vor fi continuaţi de ~epotul.Grigore 
Alexandrescu, sau ca Cantacuzinii cari aveau o tăbăcărie la Baia, unde 
se lucrau .2000 piei de boi şi 4000 de viţei. Gh. Ioanid şi Ioan V. Socec 
pornesc ~omerţul modern de librărie. 

Meşt~şuguri exercitate odată de Români şi ceva străini încep a fi 
împărţite între aceştia şi Evrei, cari se ocupă cu cele mai uşoar~ şi renta~ 
bile. Plăpămăria, bumbăcăria şi caretăşăria indigenă rămân pe mai 
departe îndeletniciri româneşti: Tipografia născută din teascurile mă
năstirilor e dusă mai departe de scriitori şi oameni politici. In Bucu
reŞti, numeroase sunt străine; în .Iaşi, încep a fi ovreeşti; în .. Ar
deal, negustorii întemeiază tipografii pentru. tipărirea foilor destmate 
cultivării masselor 

Aromânii îşi continuă activitatea în provinciile deja menţionate. 
„Arnă~chenii" sau „Arvanitovl~lii", aşezaţi prin mahalalele Bati7t:a, 
Oţetari, Icoanei, Popa Chiţu, Popa Rusu şi Silivestru, erau ferezan, 1n
grăşau vite şi le tăiau toamna prin zalhanale şi transfor.mate în păstramă, 
cir~iş Şi furda, le expediau la Constanti!lopol sau le duceau direct ca să 
le vânză cu preţ mai bu.n. Alţi· Români din Macedonia şi Tesal!a fo~
mau majoritatea artişţilor sculptori, erau pictori ca şi Grecii, sau p1.~tran, 
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~deau case boiereşti şi de negustori şi biserici mari şi mici, mănăstiri şi 
tedrale monumentale, sau hanuri, caravanseraiuri şi bazaruri spa
ase, cişmele şi făntâni şi captau ape. 

Ardelen~i înteme=ază, în 1830 „Gremiul negustoresc" -astăzi, so
tate a comercianţilor români din Braşov. In 1850, Gremiul comer-

11:1 AlevaAntin număra 135 case .comerciale româneşti ale Braşovului, 
ţmand mtreg comerţul levantin al Transilvaniei şi aproape fără ex
ţie importanţr 1 negoţ cu Levantul. La import, Românii luau parte 
între 1838-1843 - cu 87.50%, Grecii cu 12.07%, iar Saşii cu 0.08% 
1~ export, pe un an, respectiv - 94.70 %, r.80 % şi 3.50 %. Un singur 
dolf Orghidan ·plătea taxe vamaîe de patru ori mai mult ca toţi 

storii saşi la un loc. In :i;.850, Românii înfi'nţează fabrica de hârtie 
Zărneşti. Iată câţiva negustori: Gheorghe Ioan, Fraţii ·Cepescul, 

n G. Juga, I .. Secăreanu, Bucur Popp, R. Orghidan (1797-1862), 
ma:i întrepid din feciorii Şcheiului, Bagi Vasile Frigator, Hagi Teo
Bntşoveanu - angrosist de ·piei şi lână,. de peşte sărat şi furn:isor 
matelor ruseşti. 

. Industria în această ţară a Bârsei era foarte dezvoltată, Erau. 
ici de tors bumbacul şi de iasc·ă, spălătorii de lână, 10 zalhanale 
e se tăiau 100.000 berbeci, oi şi capre. Rudolf Orghidap avea trei 
·~! de hârtie ...:._una la Ghelniţa şi două in Ciuc. Acelaş Orghidan 
ţn aveau povărnării, fabrici de oţet, de ~ăpun, de postav, mori, piue, 

f:1-ţii pentru înălbitul cerii, tăbăcării fine, boiangerii de arniciu 
se, frânghierii, olării, blănării, etc., t~ate dezvoltându-se mereu 
Îll· .1867. Industria casnică era în floare, finanţată de toţi aceştl. 
ton. Produsele acesteia se desfăceau în tot Ardealul, precum şi 

ngaria, Banat, Croaţia, Slovenia, Principatele, Turcia şi chiar în 
~ . 

Printre toţi aceşti negustori şi· industriaşi, se întâlnesc frecevent 
f! cu îndepărtată rezonanţă macedoneană, ca unul Dimitrie Nicolau, 

pot al lui Nicola Făgăraşanul, care, împreună cu fiul Constantin 
ază în deceniul al 6-lea, prima rafinărie de petrol şi der1v~te di~ 

1; sau ca firma .„Nichifor Nica," de import-export, cu nepotul 
ghe I .. Nica, în calitate de asociat; sq.u ca Ioan L Pantazi, bun 
~al lui Şanguna ,mare capiţalist şi om de. afaceri, cu casă de 

y la Braşov şi cu filiale la Budapesta, ca N'aum Dociu-Dossios 
ali,: Va pa,. Vilara, etc. . '· 

. in. cele e~puse până aci, rezultă. că Evreii se îndeletniceau cu 
ţe meş~eşugu:ii uşoare cari satisfăceau ne".oi mai cu seamă super
~?-{.~ soc1etă~ii, că îşi continuau negoţul de băuturi spirtoase, camăta 
ăfia cu ace~a~i gi;ijă. Dar nu-i găsim încă în riscantul comerţ de 

ff:-export, 111c1 ca creatori de valori sociale - industrii şi aşeză-
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. . rimate onest în registre. Când ţara îşi va îngheb~ 
mmte de credit, exp . V . . t"t tul de emisiune va vem 

· 1 t• v • fi anciara iar ms 1 u 
structura leg1s ~ iva. ş1: . n ··1' se vor bucura de privilegii speciale, 
'.în ajutorul cred1t':1u1 ş1 mdus~rn e V t de tarife vamale protecţio-
1ncurajate cu largi reescont~n sa:i ~parbau:ure de toate aceste favoruri, 

· f" · di tâi Evre11 can sa se . V . ~n15te, vor 1 cei n ' ' . A · ţi în soc1etaţ1 ano-
. d se însă cu o garanţie 111 plus, organiza 

:acopenn u- , 1 • • • V v . 

nime, cu răspunsuri 111d1v1duala absenta. 
· . . , b Reg Organic ; N . FTtt" ·Domnule romane su · 

Bibliografie: Ver.~x'.1 o. c.; ; i. ~i"rturii despre Ştirbei Vodă; etc .. ; G. Goloţan: 
Iorrra - Ist. Corn. ; Studn şi do~ume_n e, a -'-Economia de schimb în Pnnc. Roma:i: . 
A I'r.âciu D. Z. Furnică - o. citate' G. Zane • „ mâneşti a Şcheilor Brasovului m A: :MureŞian_u - Originea. şi dez:volta;eal ti:~n~i: Cluj ; Hurmuzachi - Documente ; 

• l IV al Inst. de ist. naţ10nala a. . •· 
ri~~~ I. A~gelescu - Negustorii de odmioara. 

/) Noua· înfăţişare a provinciilor, târgurilo~ şi o~aşelor, 
cu date statistice asupra numărului Evreilor ş1 a po-
ziţiilor câştigate de aceştia. 

· . d ce~ dintâiu condiţiune pentru 
Li~tate~ coi:ie;;:::~ ~:~~~~:ba:~~ la civilizaţie şi acest pas A către 

ca popo roman sa lui de ace dela Adrianopol, aşa gandea 
progres se"'~atoreşte. trat.atu C 2uza 1). Dar dacă, teoreticeşte, se 
marele luptatocnaţ1ona:1s:. A. . . . . la care avea tot dreptul pe
trecea dela barbarie la civ1hzaţ:e, sA1tu~ţ1e trecea dela patriarhalitate 

1 A în mod practic 111sa, se . . Vd • 
poru romanesc, . . . V . .' dcă toate binefacerile ce le făga ma 
la cumplita barbarie iudaica. Fnn . . le deziderate şi hipoteze 

· v teren economic s1mp . 
acest tratat au ramas pe .1 d"ţiuni urmau să beneficieze 
frumoase. De fapt, de to~te nouiEe ~~n 1 1· atraşi de asemenea pers-

"· · · · A particular vren car , 
mai ales stra11111 ş1, 111 . . ·' . '. meroase şi mai ucigătoare. 

• v ăl A valun z1 cu z1 mai nu .. 
pect1ve, nav eau 1~ ·1 t t ate aceste gânduri ale noastre, şi; 
Paginile ce urmeaza vor 1 usMra ldo ro. vincia cea mai oropsită din 

· · începe cu o ova, P 
î_n acest scop, vom uh . 1 d 3.idovime din toate ghetto-_ 

f · · d v • i s' au scurs p oaie e e . toate, . 11n ca, aic , t" A găduirtţa de aşezări evreeştl, 
urile Poloniei ţariste, din zonele ruseş i cu 111 

din Galiţia, Germania, etc. l A . t ate în p. erioada anterioară est 
O . . V aralelă cu ce e 111reg1s r ul A 

mica p s'au înre istrat 19.000 suflete, rez tan 
necesară. Pentru. ai:':1 1820' . 28 gîn ora e şi târguri 2), iar pent 
din 984 capi de familie la sate~~~-~ din 122~ cârciumari la sate, 3602 
a.nul 1827, 24.000 suflete, rez ~n . 

.în oraşe şi târgu~i şi 1256 îfnţ:aş1 ,3). înregistrat următoarele rezultat 
Pentru penoada de a a, s au . . . . . l 986 su 

. ul 1831 . 1240 cărciuman pnn sate ş1 3 . 
uluitoare : Pentru an · 

. 8 IO 3) Ibid, !2 
->) Verax tabloul II şi text, -

I) Studii economico politice, 23 I. - ' . 
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f1ete în oraşe şi târguri, adică în total 37.000 suflete în toată Moldova 
sau în procente :. 4.2 % faţă de totalul populaţiei creştine de 883.00<> 
suflete 1), adică ro Evrei la 228 creştini. 

Pentru anul 1838: 1820 cârciumari prin sate?), 14.049 capi de 
amilie în oraşe reşedinţă de judeţ ·şi 4.022 în cele nereşedinţă şi în 
'rguri- un total de 80:000, sau o creştere de rr4 % faţă de 1831 3). 

ceşti 1820 cârciumari şi 1934 comercianţi şi meşteşugari evrei au la 
·spoziţie 227.245 capi de familie -ţărani contribuabili, contribuabili 
ivilegiaţi şi scutiţi, în care nu intră cei din oraşele de reşedinţă 4). 

dică r Evreu la 60 creştini, buni de speculat. 
Pentru anul 1846, ni se dau date numai asupra contribuabililor : 

o.55q comercianţi şi meşteşugari cu calfele şi ucenicii lor pentru districtul 
ului şi cele 13 oraşe de reşedinţă, dintre cari : 15.717 Evrei faţă de 
.833 creştini, adică cu 5085 Evrei mai mult ca în 1839 - de unde o 
eştere de48% 5) sau în procente 48,50% faţă de 5r,45% pentru Evrei. 
· Pentru anul 1859, avem o creştere considerabilă. Evreii ating 
Yo din totalul populaţiei 6), numărând rr9.ooo, dela 4.2% cât repre
. tau .în 1831, adică o creştere de 222 %. Creştinii cresc cu I.3 % pe 
, Evreii cu 8% 7), iar faţă de 1803 o creştere de aproape 1000%-
9.000 faţă de 12.000. După alte isvoare, oficiale, Evreii ar fi atins; 
1859-60, numărul de 124.867 8). · 

Aşa că, la încheierea acestei perioade, avem aceste sinteze: pentru 
e 13 oraşe reşedinţă, se înregistrează 74.696 în 1859; pentru cele 
raşe nereşedinţă, 7886; pentru cele 66 târguri, 22.061 şi în sfârşitr 
tru sateJe Moldovei, 14.274 9

). 

Ca să ne dăm seama de creşterea considerabilă a numărului şi 
. ui Evreilor în Moldova p~ teren social şi economic~ redăm acest 
ort între patentarii evrei ·şi creştini pe aceşti ani. 

Pe anul 1839 : din totalul de zr.536, II.I2I sunt creştini şi 10.{I."> 
. sau, în procente, sr.64 % faţă de 48.36%10); pentru anul 1846. 
50 patentari: creştini 14.833-48.55% şi 15.717 evrei-5r.45% 11); 

ru 1859, un total de 32.777, dintre cari 16.670 (negustori şi meşte-
i, cu calfe şi băeţi de prăvălie) creştini şi 16.107 contribuabili 
, - sau în procente: 50.86% faţă de 49.14 % 12). 

Considerând, însă, că Evreii nu plăteau impozitele individual ci co
. , adie?, prin mijlocirea unei taxe asupra tăerii păsărilor şi a cărnii în 
priză, este limpede că Evreii şi antreprenorii comunităţii aveau tot 

Ibid, tablou IV, V şi VI, 14-,-17 şi 18. 2) Ibid, tablou VIII, 22-23. 
·26-27. 4) Ibid tablou VII, 20-21 şi text 24 şi tablou VIII, 22-23. 
tablou IX, 26-27. 6) şi 7) Ibid, 32. 8) Lucrări statistice făcute în anii 
, publicate de Dir. Centr. de Stat din Min. Interne al Moldovei Iaşi 
upă A. C. Cuza, 244. 9) şi Io) Ibid-tablou XXII, 44-45; tablou XXIV, 47. 
~) Ibid, 104. 
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interesul ca taxa adjudecată să fie cât :nai jos posibîlă. Şi aceasta reiese 
foarte clar din recensământul ~opulaţiei care ne dă, pentru I859, 27-40I 
capi de familie nesupuşi altei protecţii străine - deci, fără a se socoti 
supuşi streini ca şi aceia scutiţi de dări1). Vom avea, aşa dară, o pro. 
porţie cu totul inversată şi anume: 27.{0I Evrei cari, toţi - niciunul 
neocupându-se cu agricultura sau practicând vre o slujbă la stat ori 
vre-o profesiune liberă-făceau comerţ, meşteşuguri sau alte îndelet
niciri lucrative, faţă de I6670 contribuabili q:eştini. Proporţia va fi, 

dară, de 38% creştini faţă de 62% Evrei 
2
). 

Avea tot dreptul Place, consulul francez din Iaşi, să scrie aceste rân-
duri într' un raport din I856 : „In fiecare zi, intră Evreii cu miile în Prind 
pate şi mai ales în Moldova. Ştiu dela consulul general al Austriei chiar ca 
are, în acest moment, sub protecţia sa, peste 35000 de această religiune"

3

): 

Cu alt prilej, vom arăta şi încă un alt fel de a se înmulţi al Evreilor, 
rezultând .din bunul lor trai şi anume raportul între naşteri şi morţi; 
cu totul în favoarea lor şi cu. totul în paguba indigenilor. Acesta est 

al doilea fel de invazie. 
Din toate cele de până acum rezultă, în mod peremptoriu, c 

invadarea economică a Moldovei era deja fapt împlinit în anul Unir' 

Pnncipatelor. 
Oraşele şi târgurile Moldovei. 
laşii (I829'-I859). In listele de negustori străini, găsim, în I833, I 

negustori armeni şi I6 greci starea I, faţă de 4I evrei aceeaşi stare 
4

) 

In I840, domnitorul N. Sturza dă, prin hrisovul Nr. 230, „3675 jidov 
lămuriţi de dajnici în acest oraş, Iaşi, plătind dajdie de 7350 galbe 
anual, pentru întreaga Eptaetie" - perioadă de 7 ani, începând c 
anul I839, drept bir către Vistierie 5). In I843, deşi li se fixase ofici 
străzile de locuit 6), străzile principale etau acaparate ·de ei ca Uliţ 
Mare, începând dela Curtea Veche până la marginea Copoului, a Co 
sulatului rusesc, a Curţii domneşti, a Teatrului până la Uliţa Goli 
apoi uliţa care începe dela Sf. Ioan în faţă cu Paladi, uliţa Hatman 
Alecu Roznovanu, uliţa Sf. Spiridon până la Cabinetul Natural şi la Id 
prăvălii nuJ:11ai I5 erau creştini 7). In I845, numără aproape 7000 ca 
de familie, jumătate din populaţia oraşului 8

). Deabia după 3 ani, A 

I848.;Evreii formează 2/3 din populaţia Iaşului, unde acaparaseră totul 
toată camăta, misitia, comisionul, cărăuşia, zidăria, lemnăria, fierăria 
tapiţeria, croitoria, pe cari le fac rău pe toate, dar le fac-„ils font tou 
mal, mais ils font tout", cum se exprima un călător străin 9

). ln I85 

1) Ibid, 104-105. z) şi 3) Ibid, 105-106. 3) N. Iorga Istorie Evreilor 
·i) Furnică, 24I. 5) J. Brociner o. c,, 239. 6) Neugebaur, Die Donau„. p. 93--9 
sp. N. Iorga, Ist. Com. II, 144. 7) şi 8) N., Iorga, Istoria Evreilor 9) Ibid, ibi 
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nsulul francez din Iaşi relateaz v V E .. populaţia oraşului pe câ d : c; vre11 . formează. jumătate 
ţin însemnat 1). , n in ucureşti numărul lor este 

Dar să ne servim de documente oficiale In I8 . 
63 negustori şi meşteşt:lgari 

73 
o/c _ di V • 3I, dm totalul de 

Ca populaţie I ul ' . 0 a ca 3239 erau Evrei 2). 
pn total de 48.~5:sufl:~eprdie.zitntă, d~pă recensământul din I83I, 

· · · ' n re can I7 570 sunt E · · 1'eşt1111 şi alte cuJ.turi 3) In I8
59 

v V • vrei Şl 30.780 · , · · ' numara 34 730 c .i.ct' · f ţv d 
vrei, m procente, 52.83 % faţă de 47.I701 ~) r"„ 111i a a e 3IOI5 

Cu dr t ' · Jo • ep cuvant, un francez om d' .. 
a deajuns ca Evreii dela Iac:i· sv ' 1 e spint, spunea, în I86o, că 

• 'f a proc ame greva v ' f nţă oraşul, fiindcă toată . . ca sa m ometeze .. cu 
.. . . aprovizionarea acestuia. mă lv .. b 
11.ş1 cea mai mare parte di'n bv V „ · ce ani, ru-. acan11 erau în m 'i ·1 1 s) . . 
acest an, cu 6983 negustori i me t . a 11: e or . Ei contau, 

te culturi, adică cu 
7

8% .s). ş ş eşugan, faţa de I962 creştini şi 
Boto.şanii. Numărau, în I8 I E . . . uşi stdlini) faţă de II.886 cre.iJni ,~9~~ Ite' (~477 raiale şi 423 su-

.024 creştini- adică 48.3oo/c s j 8 59, cifra de I3.I23 faţă de 
eşteşugari evrei. faţă de rn90 ~re)ş.ti'ni· ~) I .~9 ', s~n8t . I698 negustori şi 
ţv d ' iar in I 46 se 'di V 1 8 
a e I820 creştini 10\ adi V 6 8 o; ' n ca a 2 r9 ,, ca I.O;o· 

Documentele trecutului ne servesc d V 1 A • ănari botoŞăneni. In cunoscuta 1 . alb V ou~ P anger: ale breslaşilor 
dovilor fel de fel de lt' .„ or J a dm I849, h sunt atribuite " une in spunând V , t ' A • 

ejile răului şi vicleanului' 1 . •. A ca „111 r atat ş1-au întins 
'v . or scoposu mcât noi h · t' „ v . , . 
ramas cu desăvâr ire im ila . , ' . . ns 1an11 pamantem 

n felurite uneltiri ş p ţi mtr o s1mţ1toare obijduire. Pentrucă 
. · ne smonesc calfele lucr v t A • • ' işulll)" I · A 8 . . . . a oare, ne imp1ed1că aliş-
plângerile a~o~nc~t~:';~:nauş1lbl~nari ~junseseră în agonie şi spuneau 

· ca au a3uns cerşet · d' . . 
ot ''.a căr~r răutate şi aierului este nesuferită"l2 on m cauza_ Jid~ 

au ş1 Greci şi Aromâni destui e t . . .)- In. Botoşam, unae 
uneau cu Jid „ A ' rau an şi Arme1111, can, după cât ştim 

ovn 111 arendarea de moşii ' 
In două târguri di · d t · 'r8 . n JU e„ Bucecea şi Suliţoaia Evreii numv V 

. . 59~ 2r.r87 suflete faţă de rno.o64 creştinil3), e câ~v , ara, 
numarau, .dea~i~. 59~ suflete la I3I breslaşi14t a vreme, m I83I, 

Dorohoi, Falticeht şi Herţa. 

Ib" I) St. şl ,Doc. IX, P· 311. 2) Verax tabl 1 X : > id, tabl. :XI, p. z9. ) Ibid . ou ~XVIII, p. 107 3) Ibid, tabl IV '~603, Frsp. 1768, op. II~ al Su~. ~~;~h~)S~~~~ l.oJ. ci:re'.e sunt.luate din reg. No .. 159~ 
~:;~Id, ZI: 9) Ibid, tabl. VIII, zz. IO) I~~d 1~a~l\~~ I1:itd6, tabl. IV, 14. 8) Ibid, 

. . o ~ovei la 1787, Edic. Ac. Rom Buc l ' . ~ ,, z . l I) Memorii desp:e 

)easl~ bla:narilor din Eotoşa:c' 33_~4 şi inlo~, 354-§5. ap. G. Zane. 12) N. Iorga, 
Hiid, tabl. V; 15 sf VHI. ~2_23 . · a Romam. r3) Verax tablou X, z8 
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Dbrohoiul număra, în r859, 50.IO°/o, pe câtă vreme, în r83r, nu
măra r47 faţă de 556 creştini ; Fălticenii, în r859, 63,55 %, iar în 
8r3 r.5r9 faţă de 859 creştini; Herţa 56-42 %, în r83r, faţă de 
r.020 creştini 1), iar după religie jud. Dorohoiului număra, în r859, rr.502 
mozaici faţă de 92.6r9 creştini 2). In r846, adeja, acelaş judeţ număra 
r.4or localnici ev:rei faţă de 237 creştini, iar Suceava r,r62 faţă de r43 3). 

Este foarte interesantă evoluţia Bacăului şi a Focşanilor. Bacăul 
este trecut, în I83I, cu 58r Evrei faţă de 2.300 creştini, iar în. r859, 
respectiv, 3.8r9 faţă de 5.r53. adică în procente, 43 % faţă de 57% 4), 

In satele judeţului, numărau, în r83r, deabia 84 capi de familie evrei 
faţă de r8.340 5). Focşanii contează, în r83r, cu deabia 242 suflete 6), 

iar în r854, cu r.857 faţă de 7.897 - în procente 20.02 % (80.98 %) 7
). 

In satele judeţului, deabia 7 capi de familie la 2r.r34 capi de familie 
creştini iar în cele 4 târguri.-Adjud, Nămoloasa, Odobeşti şi Panciu, 
în acelaş an r83r, deabia 296 suflete 8). 

r Galaţii numără, în r82I, 7000 locuitori, iar la r846, r8.996 în 2822 
case, între aceştia, 600 catolici, 300 Armeni, 800 Evrei 9). Alţii îi dau, 
în r843, 25.000 lo.cuitori10). Doze, în vremea Unirii, găseşte 7.500 locui
tori şi observă că ar putea să încapă 200.000; laudă „vitalitatea şipu
terea", „admirabila situaţie", „răpedea desvoltare ca în poveşti a ora
şului'', pe cale de a fi „o cetate comercială de întâiul ordin, unul din 
cele mai bogate întrepozite ale Europei" 11). Mărturiile trecutului vor
besc în sensul că acest oraş-port începuse, încă din această perioadă, 
să fie cucerit de Evrei cari sunt în creştere şi provoacă, în r847, miş

cări antisemite 12). Dar să ne servim de date mai ştiinţifice. In r83r, 
număra 743 Evrei-I86 raiale şi 559 streini, faţă de 7.863 creştini, iar 
în r859, ei ating 3.r37 faţă de 22.9r3 creştini13). In întreg judeţul erau, 
pentiu anul r83r,r7 capi de familie faţă de j6r2 familii creştine 14). 

In oraş.ele din sudul Moldovei: ca Focşani, Tecuciu, Bârlad ş1 
Galaţi, Evreii n'au pus picior decât foarte încet, acest teren le-a fost 
şi li este. încă - este vorba de r903 - aci disputat de negustorii români. 
Cu deosebire, oraşele Bârlad şi Tecuciu erau centre importante, în rela-

. ţi uni strânse odată cu contoarele veneţiene şi genoveze. Şi chiar în epoca 
lor de decadenţă, Evreii au găsit adversari hotărîţi cu cari nu au 
prea reuşit, până la capăt, chiar !a începutul secolului nostru15). Jude
ţele Tutova şi Tecuciu aveau, în r83r, în satele lor, respectiv, 3r şi 4r 
capi de familie evrei, faţă de rr.8r7 şi r3.n6 cr~ştini16). In r859, găsim, 

l) Ibid, tabl. IV şi XII, 29. 2) Ibid, t. X, 28. 3) Ibid, t. IX, 26. 4) Ibid,. 
t. XI, 29. 5) Ibid, t. VI, 16. 6) Ibid, t. V. 7) Ibid, t. XI, 29. 8) Ibid t. V, 15. 
9) N. Soutzo, Notices, p. 144 şi 170. 10) Filitti, Dominiile, p. 578. II) V. Doze, „Un 
mois en ::Moldavie", p. 247. 12) Hurm. XVIII 44, no. II, p. 6. 13) Verax t. VII 
20-21 şi t. IX, 26. 14) Ibid t. IX, 26. 15) Ibid, 97-98. 16) Ibid, t. VI, 16. 
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n ·satele aceloraşi judeţe 535 · ; ci T t .

8 
· . , şi 535 suflete evreeşti 1}; In 7 târgu· . di 

u · u ova, 7 7 Evrei faţă de 2 76o ere ti i · A A · . n n 
ecuciu, 633 faţă de I 729 2). • ş n şi m 3 targun din .jud_ 

Muntenia. 

•.. . In r830, când a avut loc recensământul 
r. ovizoriu, .populaţia totală era de I 65 1 

~xe~ut~t de guvermrI 
· 6 ( . · o.ooo OCUlton dintr · E . 
.3I 559 raiale şi 270 supuse unei protecţii st V. ' • e can vrei 
P/oo 3). In Bucureşti, erau stabilite 594 famili'. A r~me~ adică, o.20% san 

; în Brăila 25 ; în Buzău deabia . p·t i , .m. ra:ova, ~2 ; în Ploeşti 
t 7! R Sv . . 3, i eşti şi Targovişte n v .e , .- arat şi Focşanii Munt . . At . . umarau 

di . eme1 ca e I Numai 5 fa T' 
te prin târguri : în Secuenii Bu v ul : . ~ . . . mi 11 emu săs-
In r838, după 7 ani „,.. t ~a Ul ş1 ;n Cerneţu Mehedinţilor 4). 

, Jn.un ema numara I 490 f T' . 
3 supuse unei protecţii străin ) B . . · V ami 11 evreeşh 
ai~va rr4, Piteştii 97, Brăila rr7 e Giu~c~:leştu n~ma~~ 92:r: familii, 
, iar Focşanii Munt · · . . 'A ~ 54, Piteştu 4I, R.-Sărat 

emei 3, pnn targun: 4 în sv · · A . 
:f;ul I. O creştere de So<Yc în 7 ani d t .t" a:~e~ Şl 1ll tot JU-
.rţ. • d o , a on a numai irmgraţ· . . p 1a e 3,3r %, faţă de 0 ryo 01 A 8 5 • . mnu. ro-

• •• ,_ 10 m I 3I ) Muntenia d · 
ii faţă de cele r9.89r din Moldova A • • ' are, ec1, I490 

2% faţă de 93.08% pentru Mold~v:~ acelaş an sau în procente: 

In r856, Muntenia numără 9.334 Evrei faţă d A ••.• 

eştere de 3.274 6) egalând cu 6o 01 D . A e.5.960 in r830, adică 
vtv . Io· e azi mcolo această · . 

a o nouă importanţă politică cult lv . ' . provincie 
di ţ f' , ura a ş1 economică . d . 
. n a va 1 spre aceasta, pe când focul· c 1 . . , ş1 ec1, 
ocupa noui elemente din a 1 . . e or mutaţi din Moldova îl 

. ce eaşi isvoare ruseşti p 1 . 
ane, et. c., nesecate în românitat " .. d , o oneze ş1 
A d " e Ji ovească. 

r ~alul, Bucovina· şi Basarabia. · 
Deşi erau încă obligaţi a: se stato .. A . . ... · 

)au şi prin .ţară 3000 Evrei - rmci ii: AI~a Julia, la I8'4$i 
. . . . asa cum admite Eisl 7) • L v d · 
cmtorul rus . Lenhard şi adm. V , b . er ' Clua ată 
. t . isa ca pro abilă şi de ] B B . . 
.enzat ca mare iubitor al afirm ţ· ·1 . . ell1gm,. 

· · a mm or exacte B) r t 
11 aveau acum două s· . . · .· n ace~ .„ praşi 
• A • magoge cu do1 rabini 9) A d · . · 
'.~e inchinau în casele lor lO). , pe can ce1 dm 

·AL~ ţară erau primiţi mai ales la moşiile nobililor u . . . 
and, aveau nevoie de talentele d 1 . ngun, can, ex-' 

riu, însă, ca străini, nu putea e edaxp odata:e ale Evreilor. Pământ 
o · u pose ' upa cum ca străini · · 

. . vrei, nu aveau nici drepturi politice, nici slujbe la stat nr mru 

1.Ibid, t. XII, 30. 2) Ibid, XIV m o . • 
b1d, ~· XXVI, 50. 6) Ibid tabl X~VlI-31. 3) I.lnd, 47. 4) Ibid, tabl. xxv 

zs1dok multj ;bol". (Din trec~tul-Evrefl~~· 7~ ~1sJ~)r :-1ătyăs .(scriitor evreu) ; 
v. VII, 1901-ap. B. Duică 104 8) H ar e em , lll rev. Istorică Erdely 

herzogtums Siebenbiirgen", Her~an~tattn~buch der S~a?stik und Ge~giaphie 
I, P· 13-ap. ibid 10) B D · - ' p. 9 ap. Ibid, 107. 9) Ibid III 

oy s· b . . U!Ca, 107 II) Vezi leg·1 •t ' • 
" Ie enbii.rgische Rechtageschicht~" B ; : c1 ate de Fr. Schuler 

H' . ap. · Bmca 107-103 · · 
acn1. - Evreii în Ţările Româneşti. • 

10 

1 



După revoluţia dela 1848, în tot Ardealul nu erau decât 15.573 
Ev:rei şivom vedea că; la-1870

1 
număruHor avea să atingă cifra de 24842

1

). 

După acelaş eveniment nenorocit, sub absolutismul .austriac, Evreii 
dştigă mai multe drepturi şi deplină libertate de a se aşeza ln· oraşul 
Oradea mare 

2
). In 1839, Aradul număra, alături de 14.160 suflete, 812 

\In tot.judeţul Braşovu1Ui, nu erau, în preajma anilor 1850, mai Evrei 3). 

;mult ca.60 Evrei, fără a se pomeni dacă şi câţi anume erau în oraş 
4

). 

Gi:l:evistă săsească pomeneşte de negustorii acestUi mare oraş, cel mai 
populat din -tot ArdeaÎul pe atunci ; er.au, adică n8 români şi deabia · 
~I saşi, dar nu pomeneşte de nici un Ev:i:eu până în 1844 

5

). • 

· Pe când în 1827, Bucovina număra 7.828 Evrei faţă de 270.773 
~(o creştere de 22% pentru!primii şi de r6% pentrU ultimii, 
~aţă de anul r82r) •) , în r830, se găsesc I 726 familii evreeşti cu 7226 
suflete, micşorare datorită, după Polek, introducerii recrutării lor în 
a.cest an 

7
). In 1846, sunt lI.581 faţă de 355.550 creştini- exprimân

du'"se cu o creştere de 48% pentru primii şi de 37% pentru cei din urmă. 
Când, în 1848, se ridică orice piedică la imigrarea lor în Bucovina, se 
:înregistrează, pentru anul 1851, 14.581; pentru anul 1857, 29.187, iar 

numărul lor creşte considerabil în anii cari vor urma. 
Incepând cu anul 1851, ei pornesc să inunde toată provincia şi 

toate satele ei, ocupându-se cu aceleaşi îndeletniciri specifice, dar nici 
1111 ins cu agricultura 8). Să rezumăm·. în 1821, erau deabia r.4 %, din 
populaţie ; 1n r846, atiug3.12 " " iar 1n r8 57 s' au repezit la 6.52 % '). In 
I857, Cernăuţii numărau +678 Evrei- adică 38% din populaţie, ală
turi de 7.612

1
'1), şi de 4.800 Români11) va să zică o creşt:re de 250 

faţă de 180712
). Evreii s' au ocupat în această ţărişoară şi în perioada de faţă cu 

..::ămătăria şi cărciumăritul. Un specialist în ale vieţii economice di 
Bucovina ne asigură că aceste camete 'se ntlşcau· Intre minimum d 

r) E . .A,. Bielz „Randbuch der Landeskunde" Rerm. r857, p. r42, r6o, 
r.70, 2rr, 240 şi Beilz „Transilvania" r86r-ap. ibid. ros-rog. 2) N. Firu-Or. M 
p. ·72. 3) R. Seişanu ;,Restabilirea unui adevăr istoric" după Fenyes Eleir.-art. 
Univ, 30.r2.934· Majoritatea populaţiei din cele 25 târgp.ri din com . .A.rad era roni nească din 156 sate, r38 curat româneşti. 4) Bericht der Randels-und Gewerbekamlll 
p. r34-'"r35. Intreg judeţul avea, în r851, aproape lOo.ooo loc. dintre cari julll 
tate Români; 265355 Sasi, r8446 Unguri, restul greci şi alţii; iar oraşul: 8747 
mâni, 8233 Saşi ,şi numai 3022 Maghiari şi Săcui-apud. G. Gologan, Cercetări . 
vitoare la trecutul comerţului românesc din Braşov rg28 nuc., p. 45· 5) .A.rchi 
des Vereins fiir Siebenbiirgische I.,andeskunde III, Band, p. 323 (J ouwal des ost 
Lloyd. No. lo3/r844- ap. Gologan, 44-45· 6) J. Polek o. c. 257-ap. Vera:x:, 339; 
Ibid. 8) Dr. J. Polek 1. c. ap. ibid şi C . .A.. Romstorfer şi Dr. R. Wiglitzky: Vergleic 
graphische Statistik in Ihrer .A.nwendung auf des Rerzogtum nukowina, Wien p. 
sp. B. Duică, r58· 9) B. Duică 158. ro) R. Fr. Kaindl „Geschichte von Czerno 
igoS-ap. B. Duică rS9· II) Din recensământul austriac : 

1 
„Cine sunt autochtonii 

covinei". o·provincie evreiască în Univ. 25.3.937. 12) Dr. J. Polek, 255. 

. 
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:5?.10. ş1 maximum de 500% e an A V • 

V11ll_ ţa 1/5 maximum din preptul 'vpf:. cata vreme Talmudul lor încu-
. .. ul.·. mar11 div 6 perie oş1 erau cârciumarii carl v· d ' a ca l .70% 1). Tot atât de 

B b" m eau marfăpr c d . · 
' . as:rra ia, provincie !ncăpută sub oas a,. ar bine plătită.' 
CBu_cov1_ne1, dacă nu era· ş1· . cnutul rusesc _urma soart 
;•· :··. ed mai oropsitv b ' a ~111 ve _re faptul că accastav prov·. . a su acest raport, avându-se 

· îri. v nc1e era v 
1. c~· o zonă pe unde se scurgeau toat o zona de aşezări evreeşti 
r~zbo1re cu Tur~ia şi în plus că . . A e armatele de cucerire sau în 
oarta~ · . · · nlCl Un malt ·dem . t • . . provinciei aşa cum a av t 1 ll1 ai: nu se interesa de 

mai• mulţi guvernatori - îna1"ntue .ocd cuv g_uvernaton"_i Bucovinei. Ba 
.„.ă ş1 upa d . . . ase - au fost nişte cavlalv. a: &.1 ecretarea ei ca gubernie 

A· alţii" d . e care se îng · v A . _;mm~_ari dela. Petersburg. roz1sera msuşi împăratul şi 
M:artunile trecutului vorb A edactau, încă în 1839 lllA . , esc 1~. sensul că actele comerciale s 

, , romaneşte mt rt. . e 
esant m această privinţă d ' re. pa iculari. Este foarte inte-
in I5 A "li 8 . ocumentul-ch1tanţă al . . 
,./ . . pn e l 39, scris în rom A' "t 2) ·. 11nm croitor evreu 
, uganlor români· pe piaţa Chi ~n~ş e . ; ceeac"e denotă că rolul meş-
ar 'meşteşugurile treceau 1'ncetş:naulm. A era încă destul de puternic 

F · • mcet 1 1h' · -1 . · 
. rumoasa provincie del t ' n am1 e Evreilor. . 

. eitatea ei etnică. Cu ocupa:ees ~ld.l\fo:dovei_ îşi pierdea zi cu zi omo-
e . . a ei e catre Ru . , 

,. ~e, sistematic, Bulgari cari înce V A V ş1,_ au mceput să se colb-
~m - fran:ezi, rascolniei-sectan i ~usera.~nca d~n ~7~9, N'emţi, Elve
,este doua grupuri din urm V Aţ B ş vechii. credmc1oş1 (staroobriad-h) ţ' „ a m uceag In 1ud ţ 1 C „ , !ll: ongmaride preferinţă din Wiirt ·b . eu · Albă, s'au aşezat 
r!ltmo şi Crasnoe precum , El :n _erg - cu colonii importante ]a 

· · · , ' ş1 veţ1em fran · . gam s 9-U aşezat şi ei A B . cez1 - cu colonia Şa ba .. 
bv . Ch" m uceag aproape d I . ' a ş1 işinău, în total 43 c 1 ' „ A e sma1l, Chilia, Reni 

. ,. suflete. Toţi aceşti col~nişti ~.:~ m valoare de ,964r familii, c~ 
te alte„avantagii '). u ucurat de scutiri de bi,;,ri şi de 

Evreu veniţi t d" 
1 

•. ·. • . -pare m Moldova du v · · . · I>oloma şi gubernia p d r . , . pa statistica rusească part 
''f T' o o ta - au atms dup o S . . ' e 
n'am111, _adică circa 20000 suflete I ' a . v1~m, în 18I6, peste 

0
75I sutlete. Până în 

1806 
~ n 1856, ei atinseseră numărul 

nemsemnaL ' a aceeaşi, cu totul A . , numarul acestora era dupv 1 

::[) B D . V ,.,r r. _mea, l64-166·şi S. M. ·Melam .· r8!o3depEl~~~ :i) "!3· Du.ică, ~66. 3) ~~:e '~!'=~c~logie de~_jiidischen G~ist'' 
războiului~i~ ~~8 Umv. din 7.2.940. 4) BuÎgarii ';,!eşugan~Basarabiei între 

au, aşezat şi pe mo iile 1-.r7?r, când s'au aşezat în Biîce~ ~eza în două etape : 
olonii, .veniţi din ş . b01en!or. moldoveni; Nemţii s' g ş1 b) ~ntre. 1806-1834, 

contelui Para"l-~~~:rulVva;r~ovi~i; E'.lveţienii fran:~tş::t, m8tre 1814-1.842, 
,,28--29 şi B . · ezr · H1stoncus-De ' re 

1 2
4-1828, prin 

an,. Moscova, ~~~a3rapbiaI, editura ziarului „Bessar~~:ţ~ ·tsrebbue dBas~abia, Buc. . rr. , u r!'! acţia lui P. A . 

• 



î anul 1859 pentru cele patru provincii„ 
Recapitulând, vom avea :14-. .. ) 

0 
populaţie evreiască de 

u t . Ardeal şi nucovma 
(Moldov.a, iv.1.:un enia, . . ti d 6 300 ooo - adică un pro-
177.521 suflete la un total aproxima v e . . 

cent de circa: 3,54 %· A .V d v fapte de .mare importanţă~ 
Mai rămâne de semnalat. mca1't'ouaNumai· în Bucure. şti, Evreii 

„ · 't 1 şi po 1 1ce 
A domeniul vieţii spin ua e ·. , v f t Un doctor 
m V • • • 1841-42. Şi mea un ap . . . . A 

număra 5 smagoge prm V • , 841 din Brod}.~~Gahţia, mte-
. h · · dov descălecat m 1 · · · l't I Iuliu Barase ' Jl . d blicitate evreesc „Israe 1 u 

A 8 nmul organ e pu v 
meiază,'· m l 57, P . A f. ţ · şte instrument chemat sa ·A „ A , şte ş1 -in ran uze ' A „ 
roman - in romane ~ d tvţ· e alături cu Roman1h ·1 A gală .n rep a ir . 
forţeze intrarea Ovrei or m. e .. d' A ce mai violente şi mai 

A p arritaţnle m ce 1ll v 

Şi, în acest scop,. m~_e ': . d a întreaga perioadă urmatoare„ 
impertinente ; agitaţ:1 can .. vor ur 
până la Marea Unire. 

f t _ ut·i de călătorii şi scriitorii streini 
g) cum au . os vaz , 

• . mulţi în :Pri~cipah 1 Moldovei 
Neigebaur, care a petre~u; an: 1 ce urmează spre mijlocul 

d sul al Austne1 scna ce e 
în calitate e con V '. • • Evreilor trăind aci, se .con-

. t . . Dacă cercetam ongma . . . v 1 secolului trecu ·. " . V di G i·ţ· a ş1 din p 0 lorua rusa a o-
. 'tat ste veruta n ai 1 .• 1 

stată că ma3or1 ea e . . . . 'al atribuită aversiun11 or 
• V E . . rea lor este prmc1pi A • , 

epocă recenta. migra . · tât în Austria cat şi m 
· · 1 ilitar la care erau supuşi, a · v d 

pentru servic.1u m . . fost încurajată şi crescuta e 
t V ~ .• şcare de emigrare a . . V 

Rusia. Aceas a m1 . . . ornic fără ca principala cauza -
raţiuni de ordin comercial sau. ecou 1' V Ei s'au stabilit în Mol-

v · f · · dut dm efectu sau. . 
recrutarea - sa-ş1 i pier 1 V în alte mâini Bună starea:. 

• A M t nia comerţu se gasea . . t 
dova mai ales; m V , un : . ' vreii din Moldova. arată până la ce pune 
de care se bucura, astaz1., E 1 . t . ţări şi să dea viaţă corner-

• V 1 ateze resurse e aces el . . . , 
au ştiut e1 s~ _exy o A' V • Sunt, în general, egoişti ş1 na:: 
ţului său". Şi iata cum 11 zugrave~te : ". ţv „ In ",,.oldova negustoru 

· ·1 lf 1 uiton ai ani. m ' 
compătimire pentru ce: a 1 . ofc rţ cu mărfuri de lux ce le ad'!lc 
Cei mai bogaţi sunt aceia can ac come . mare parte sunt Jidovi 

. · · · tru cea ma1 ' 
dela Lipsea. Aceşti neg~s:or:l p~n un beneficiu variind între 25-'"--1000/°' 
austriaci, scot asupra ma': u~ or or V rf .. franceze cu toate că ele sunt 

Şi le trec, precât ._cu putmţa, ca ~a Aunt . i' G' ermania. Cumpărân
. · re dm usna ş 

. aproape întotdeauna ongma . . lv treime din valoare în nu-
. J Al 'ul d' Lipsea e1 p atesc o du-le dela ba c1 m ' V • • semnează o trată pentru. 

ţ. · ntru 0 alta treime Şl . t 
merar, dau garan li pe . , d f rt mult pe credit, ceeace es e· 

V V I Moldova van oa e d . 
treimea ramasa. n ' . . d V în această. ţară, este e a3uns. 
cauză de falimente frecvente, fnn_ ca, . d1'torii cei mai apropiaţi. 

. . 1 b'l să aran3eze. cu ere . 1 
ca un negustor mso va 1 . . A •. l' V niciodată anga3amente e 

„ v v nu ş1 1mp measca 
Are foarte mare gnJa sa -

149 

uate la Lipsea şi poate, nepedepsit, să înşele pe negustorii dela cari 
i' luat marfa" 1). 

A. Demidof îi descrîe în felul acesta: „In faţa dugl).enilor lor, 
e uliţ~ mare a Iaşului, i-am văzut aşezaţi pe marginea pragurilor, învă
ind trecătorii într' o privire arzătoare, plină de pasiunea câştigului 

i sunând mereu între palmele lor aurul şi ar~intul galbenilor şi al ru
telor, stând neclintiţi, de dimineaţă până seara, nepăsători Ia batjo
t"lni. lumii şi neobosiţi faţă de greutăţile şi mizeriile meseriei lor" 2). 

Raoul Perrin ne dă, pentru 1839, un sugestiv portret fizic al acestui 
Oiu de oameni. Printre negustori de toate naţiile, a văzut şi Evrei „cu 
1h'rbă <:reaţă şi unsuroasă, cu căciuli de blană pătate, ·cu anteriul de 
ielea dracului, lucios, cu mâinile .cârligate şi pământii'' 3), ceeace rea
inteşte întrucâva caracterizarea clasică făcută de contele d'Hau
ive, fost secretar al Domnului Alex. Mavrocordat şi pe care o repe

m, fiindcă rămâne de veşnică actualitate : „.„au cea mai extraor-
inară figură care se poate vedea în vreun colţ al lumii ; cu capul pă
at sus, aqcuţit jos, acoperit cu o căciulă de blană neagră, ale cărei 
· e stau .ridicate ca nişte ţepi de ariciu, de -subt cari atârnă doi zulufi 
păr cât sunt de lungi, în timp ce spatele capului 1 este ras, ei mai 
pe <leasupra şi. un cioc mic în vârful bărbiei, ceeace l.e dă înfăţişarea 

9r capre de Angora 4). · 
Dr. Juliu Barasch, socotit de Evre~ca „civilizatorul României". 

dă, încă în 1842, un portret al unei categorii de Jidovi ce locuiau laşii: 
clasă ciudată de Jidovi sunt .burlacii, ce nu~i găseşti în altă parte, 

·graţi din Rusia megieşă în Tg. Cucului -regiune aparte unde se 
şte sinagoga, baia,' locuinţa rabinului şi multe alte clădiri ale co
'tăţii, pe lângă mai multe hanuri pentru burlaci. Măidănaşul din 

acovia este un raiu faţă cu Tg. Cucului din Iaşi şi locuitorii cei mai 
~eri din Cazimir sunt, din punct de vedere moral şi intelectual, mai 
aţi faţă cu burlacii- îndeobşte„ trândavi, vagabonzi şi nefolo
d. Guvernul a autorizat comunitat~a evreiască să expulzeze peste 
păre pe aceştia, dar n'a făcut-o decât cu aceia cari purtau în publi~ 
asma sau o pâine pe străzile laşilor în ziua Sâmbetei şi cari au 
ârşit alte delicte de aceiaşi natură_. 5) , 

~ .. Misiunea trimisă de Biser:ca Scoţiană printre Evreii din Mol -ova 
"steşte lucruri îngnzitoare de sta· ea materială şi morală a popu-

I) Neigebaur „Die Donau„. partea I, p. 231 şi urm. partea II, p. 90 şi -urm. 
erax 65-66. 2) Vovage dans la Russie meridionale, 1840, '1:62-ap. Zane 260. 
OU!> d'oeil surla Valachie et.la Moldavie'~-ap. N. Iorga, Ist .. Bucureştilor, p. 260. 

'.'riV. despre starea Mo.ldovei la 1787'', :ţ:d. Ac. Roll1. Buc„ 1902, p. 354-55. 
·v. A. Uiechie, III, 355-,-.56. 5) Dr. I. Barascjl:Î - Itinerar în Cracovia, 
, Bucovina., Moldova şi Muntenia, l84r-42, tradusă de Dr. E. Schwartzfeld, · 
894, p. 106-107. 
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laJ·uni:or··evreeşti - originare d~n Polonia şi. din RusL., îmbrăcate 
în haină neagră poloneză lungă, cu căciulă de b:ană în jepi lf2şii 
număra . prin I839 200 sinagogi. cµ 30 mai n:ari, ţlumai re o ~in
gură straâ.ă erau 20. Desp1e rugăciunile lor la ceremonia Ispăşirii, 
spuneau că erau exprimate piin urlete grozave, caii înspăimântau 
lumea. In Bucureşti, Ev1eii polonezi aveau 7. sinagcgi. 1) Am dat 
c;:âteva mostre din nobleţea rasei cu. care. ne binecuvânta Israel. 

Şi, cu acestea de mai sus, încheiem o perioadă care marchează 
una din marile etape atinse de Evrei întru cucerirea Principatelor, lu
cru care va avea. definitiv loc în perioada ce urmează, când ei îşi vor 
exprima, ost~ntativ şi impertinent, pretenţiile de a lua parte.şi la con-
ducerea ţării. · · · 

.. 

'• I) A.. Lepădatu despre William Whyte 8r Co, 1843, în Nanation of a missi 
of ingewy to the Jews form the Church of. Scotland în i849. Povestirea misiunii 
cercetări prfotre Evreii a· Bisericii s'coţiene în r839. 

' 

PARTE· A II 

De ~ceea, ~u numai astif.zi,dar .din 
toate hmfuJ:ife, sub toate ren . :I· 
D ·. . · o imuri .«,, 

om11ii Şt bărbatu de stat ai Ro• , . . . . . . . ,nantn 
şi, m general, foii aceia cari •e · , "' 

~ • . • ~ 1'1111?-
resea.za depceaştă ţară, s'au freocujaf 
de necesitatea de a îtn"'i'ed' l 

• '1' ica exp oa-
tarea foforulut român de către un alt 
popor care îi este străin, de către evrH~ 

M. Kogălniceanu. 
(Din răspunsul dat la nota lui .1. 

: alette, ministru de externe al .Franţ/' 
I~ legătură cu aplicarea, în :i:i369 a art .1> 
dm legea poliţiei rurale). ' · :io. 



PARTEA II' 

AG1TATIILOR EVREEŞTI ŞI A UNEI INVAZiI NESTAVILITE 
PERIOADA • (1856-191&). 

CAP. 

CAP. 

CAP. 

CAP. 

CAP. 

157 , I· ţ şi în industrie.. · · · · · · · · '. . 1' d. 
I Evreii în comerţ, in mane . t 1 ţ 1 mare cel mărunt ş1 ce e 

. . d , pareze to a corner u . , d . ni 
r. Evreii tm sa aca .. , ari cultură ca agricultori şi aren aşi orga -
import-export. 2. Evre111n a„ . ca' camăta instituţii bancare, 

t · Cârciuma evreias , ' za ţi în vaste trus i:n· 3· 
finanţe. 

I I Meşteşugi~ri şi industrie ... · · :. · : · ..,· Ind~st~i~ ~~re
0

: 
0

I~d~stri; 
· • · · · d stna m1Jloc1e. -· . t -

I. 1'vieşteşugun ş1 ~n .u f. - . industria textilă, altmen ara, a 
• . . luloze1 q arta gra ica • • 1 1 

hartte1, a ce . , ' t 1 rgică ceramică şi a te e. 
P

etrolului; .forestiera, me a u , . 
. • • • . 224 

n:i:. Evnii sunt o naţiun.e aparte. . . . . ~rt~ ia ·n~i .. 2.' Pre~a .şi literatui;_a 
I Organizarea Evreilor ca naţm_ne ~p . E ·rei în învăţământul roma
e~reiască adhoc. 3. Şcoa~a. evreia.sca. ş1 ·~nale. 5· Lupta împotriva 
nesc. 4. Agitaţii evr:eşt~ ş1 ~eacţ1'r1 ::rmpotriva Legiuirilor noa~t7e. 
aşezării noastre cons~1tuţiona e. ?· c~~itat'ea lor calomnioasă. 8. V1z1te 

7. Publicaţii evTeeşti,. A: I. U., ş:~ 
ale misionarilor evrei ş1 evreo-hh. . . -
. , . • . b - t uctura eco.nomică şi financiara: 267 

IV Reactiuiiea : Ţara işi in7ghe eazaI sf.'. ţa. rea·· E N R Creditele func1-
• • 1 ul · ţional .., n nn · · • • t 

1 Instituirea e u1 na . ·d-·ţ Credit aaricol case de 1mprumu • 
a~e: ruralşiurban. 3· c.ase3u e ene, "'. , • 
4· Aşezăminte cooperatiste. . . 278 

V. Comerţu şi industria naţionalilor şi a streinilor creştim 28 5 

VI Noua înţătisare a provinciil~r române~ti. . . R. e·zi:lt~t~ ;l~ ~işcărÎi 
· · • f' şi economice. 2. t' · 

1 • Raporturi demogra 1ce . ;.; 1_ 4 Noui aspecte e 1ce ş1 
opu1aţiei. 3· Evreii şi prop;1e~.atea nai-ona a. . 

p t t' ale tânmrilor şi p1eţ11 noastre. . es e ice . <> 

PERIOADA AGITAŢIILOR EVREEŞTI ŞI A 
-UNEI INVAZII NESTAVILITE (1856-1918) 

Caracteristici _şi factori noui 

Am închefat perioada anterioară cu această îngrijorătoare co~ s
iue: în ajunul Unirii Principatelor, acapararea economică a Mol

. de către Evrei putea fi socotită un fapt consumat. Primul cap 
pod era în mâinile acestei populaţiuni parazitare şi barbare. De 
m~ încep să se organizeze metodic. Pârte" din trupele cu experienţă ' • 

înainte, mereu spre sud, iar parte din cele rămase se ocupă de cu
'rea terenului cucerit, în aşteptarea altor trupe proaspete - gali-
e, germane, ruse şi de toate nuanţele, cari vor atinge în curând. pro-
a ·de I Evreu la 4 Români. 
Caracteristicile perioadei de faţă ...,..... care, de fapt, începe cu anul 

6, când au loc primele agitaţii - sunt, fo linii generale, urmăioa::
·1: I)' agitaţiile evreeşti îmbracă caracterul de permanenţă şi de 
eniie, însoţite 8.e. o invazie de proporţii nemaicunoscute - între 
LI867~ media anuală arfi atins cifra de 26I54( !)1) -cu tendinţe din 
'spre sud, care va merge .din succes în succes pe câmpul vieţii eco-
·ce ca şi pe acela al vieţii spirituale, peste tot întinsul teritoriului 

etnic: z) accentuarea pătrunderii _în credit şi în industrie a capi
ului apusean, care, în expansiunea lui, se servea tocmai de aceşti 

i ca de primii pioneri, pentru legăturile de început şi cele de mai~ 
U:; 3) libertatea absolută în arena economică şi desfiinţarea ori~ 

bariere vamale, ceeace ducea, fatal, la desfiinţarea breslelor şi 
d.rept, precum şi o nemărginită şi dezmăţată libertate în comerţ, 
· ~tent de insul care activa şi indif~rent de ce şi de cât se importa ; 

tă numericeşte destui şi stăpâni de fapt pe toate rosturile şi re-

1) După N. C. A.ngelescu - Dezechilibrul românesc, p. 124. Numai în timpul 
1878-79, ar fi venit 20.000 Evrei, aceasta datorită simpatiei de care se 

. au în Europa şi la congresul dela :Berlin. 
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sorturile fundamentale ale Moldovei, precum şi odată în legături trai
nice cu presa, finanţa. şi diplomaţia internaţională, Evreii devin pre..: 
tenţioşi şi impertinenţi până la agresivitate şi de aceea, ei se agită, 
mereu şi mereu, ca să câştige ceeace formal le lipsea : dreptul de cetate 
în statul român, adică prerogativa de a nu fi stingheriţi în nici o între
prindere - civilă. şi politică, economică şi spirituală ; 5) reacţiunile 

violente dar juste ale clasei noastre.intelectuale şi politice, cari se închee, 
în fond, cu un singur câştig - eliminarea Evreilor dela viaţa politică, 
dar şi cu cele mai mari pierderi, în câmpul vieţii economice şi spirituale 
şi,. în sfârşit; 6) organizarea apărării noastre ca să se poată întemeia 
un stat capabil să rezist~· şi 'să se dezvolte sub toate raporturile. 

Dacă ne .referimla :factor icari favorizau această iri.vazie şi creşteau, 
totodată, agitaţiile - mediu foarte prielnic pentru imigrarea Evreilor 
şi dezvoltarea lor parazitară . ...,-, vom scoate în evidenţă următorii: starea· 
culturală înapoiată în care trăiau boieri, târgoveţi şi ţărani laolaltă, 
totqdată preocupările de grăbită civilizaţie apuseană ce aducea cu sine 
meşteşugari şi aventurieri cât mai numeroşi ; acea ideologie paşoptistă 
caracterizată .prin un romantism naiv, care, la un moment dat, a căzut 
în grava eroare de a face cândva apel şi la elementele evreeşti, roma11-

6 tism căruia au căzut victimă şi saloanele înalte şi multe minţi luminate. 
şi suflete patriote; viaţa politică şi administrativă care ne absoarbe 
toate energiile şi produce goluri mari în breslele naţionale ; greutăţile 
interne ~i îngrijorările în domeniul politic pe plan internaţional, greu 
tăţi şi îngrijorări ce ne distrăgeau atenţia dela toată subjugarea eco-

. nomică şi spirituală la care ne împingeau Evreii ; greutăţile financiare -
prea puţjne reale, cele mai multe fictive - cari ne îndemnau la împru
muturi exter.ne pe cari le realiz~m cu renunţări la principii de înaltă 
politică şi etică naţională ; agitaţiile Evreilor cari, adeseori, erau, în fond, 
şi'. ele. manopere de a ne sustrage atenţia dela grija de a stăvili năvala 
lor ; spre ruşinea noastră, parte din presa naţională, amăgi~ ă, adeseo1i, 
de principii umanitariste şi ideologii ultra liberale, a păra interesele jido
·veşti ;,ţările noastre erau în perioada construi~ii tuturor posibilităţilor: 
căi şi_ mijloace de comunicaţie', instituţii culturale.şi economice - che
mate să le as.igure o viaţă nouă, proprie şi independentă. Doi factori 
de natură externă erau aceştia: I) turburările, între I870-90, din 
Germania,. P_olonia şi Austro-Ungaria, ca şi pogromurile din Rusia, 
împingeau, în valu:ri mari, populaţia vagabondă şi nedorită din acele. 
ţări a_se .aşeza, comodă şi.impertinentă, la noi şi 2) pentru reuşita ex~· 
pansiunii industriale şi a plasării capitalului străin sau jidovesc de :Peste 
graniţă, capitaliştii şi industriaşii îşi aleseseră tocmai pe Evrei ca pio
nierj şi intermediari, ca reprezentanţi şi conducători ai· nouilor între
prinderi comerciale, industriale şi financiare dela noi. 
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~eea~~e t:ebu~şt~ accentuat, aşa dară, pentru această perioadă, 
:_ca tr~11:1 m _Pl:n.a lupt~ desc.rusă de Evrei pentru câştigarea drep-
1o~ ~ol~ti~e .ş1 c1:i.le ce. h erau refuzate. Şi vor apare, în aceast scop, 
etic1em ş1 1stonc1 can îşi vor dezvolta toate. talentele şi tot arse

de ar.guţii y sofisme întru ~ovedirea continuităţii lor în Dacia -
. ţe. cuvmte, 1ş1 vor afirma, fără ruşine, calitatea de neaoşi pămân-
; ~1 :od~ce ~-~el la co:nplicităţi lăuntrice şi la presa şi puterea poli
ş1 financrara mternaţ10nală, ca să .dărâme dispoziţiile supărătoare 
Regulamentul Organic, din Convenţia dela Paris, şi din Statutul 

·· C~za, dar ~a~ :u deo:ebire art. 7 din Constitutia din I866, per
. ş1 toate legmmle sau mcercările de legiuiri chemate să apere munca 
·n~a statului şi a naţiunii de starea de robie cei se pregătea. 

J?nma armă le va fi calomnia bine organizată, ca variaţie şi inten
te .. Ca a~are, vor calomnia pe toţi bărbaţii de. stat şi vor ponegri 
toţi mani oameni ai naţiunii ; vor discredita în străinătate toate 
S\liile de. ;;tat .~o~ân~şt~ ; ~or. semăna, cu orice prilej neînsemnat şi 
e tot, disc.ordii. ş: mmc1um ş1 vor difuza, prin presa internaţională· 
es~a la dispoz1ţ1e, zvonuri tendenţioase şi atentate imaginare la 
a ·ş1 ~dr~e:a l~r .. Şi ~or răspândi, cu aceiaşi impertinenţă, credinţa 
temeiata 11: mm1c ca totul, toate aceste numite persecuţiuni, trâm

.ate mer:u Şl :ne:eu, se reazămă pe un fanatism de ordin religios şi 
,pe cons1~eraţ;un1d~ natură economică şi socială. Precum cereau spri-
.. :consuhlor 1ll penoadele anterioare, ei vor cere şi de data aceasta 
lJlllul. acesto:a, c~ şi pe acela al presei, finanţei şi diplomaţiei iudaice 
Jrnaţ1onal~, ia~ f~nanţa mar:, atunci c~nd ne va prinde la ananghie, 
v;a ,daJov1tun dm cele ma1 grele sau ne va smulge consimţimânte 
.~eroase pe teren politic şi financiar. 

"'. , Se. vor organiza stat în stat, mai mult chiar, în suprastat. Se vor 
,~ar~za sub toate raporturile. Işi vor avea organizaţia economică 
t11anc~ară care ne va sugruma. Işi vor avea presa lor ovreiască adesea 
fla.mu:ă :omânească, care ne va otrăvi sufletele. Işi vor 

1 

strânge 
d~nle ~n JUrul ghetto-urilor şi al sinagogei, în Uniunea Evreilor 

antem. - ca sucurs~lă A a Alianţei Israelite Universale - şi în lo
e masonice. o~ulte can, 1n această perioadă, s~ înmulţesc în toate 
~trele, m~n ş1. mici, şi în păienjenişul cărora vor prinde multe con
' ţe r~m~neyti. Pe. c~tă vreme noi, băs~inaşii creatori de ţară, ne 
m stradui sa orgamzam un stat tânăr cu stivera!).itatea noastră na
nală, efect~v, ~nsă, forţă publică şi aşezăminte judecătoreşti, buget 
gat - pubhc ş1 privat, toate bogăţiile ţării şi toate strădaniile unui 
> .eg popor vor sta în serviciul adevăratei şi realei suveranităţi-suve.:. 
rutatea ocultă şi atotputernică· a. Cahalului evreesc. 

Presa lor va urmări două ţeluri, deodată: să-şi atingă scopurile 
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·economico-politice şi să otrăvească, destrămând şi iudal.izând sufle
tele şi presa naţionalilor. Şi această presă, nouă şi impertinentă, adesea 
sub frontispiciu naţional, îşi va înmulţi organele,· ca ciupercile după 
o ploaie caldă, şi va ajunge la proporţia cotidianelor cunoscute de toţi, 
capabile să terorizeze guverne şi oami=ni politici, administraţie şi opinie 
publică, să dicteze în p_roblemele sociale şi să creeze curente noui de na
tură literară, ştiinţifică şi politică, cu impertinenţă. crescândă. Şi vor 
. trâmbiţa, prin această presă, libertăţi ultraliberăle şi se vor servi de 
naivitatea organizaţiilor liberale sau de complicitatea celor pseudo
liberale, în atingerea scopului urmărit.. 

La spatele acestor agitaţii în vederea câştigării anumitor drept uri 
pe plan economic şi a naturalizărilor în massă, năvala va fi cu atât mai· 
neobservată c.u cât va fi mai intensă. Şi aceasta în toate domeniile: 
în cel demografic, unde . pătrund. ~u sutele de mii ; în cel economic şi 
si-i itual, tinzând să acapereze totul: cârciume şi ~reuzi de moşii; fur
nituri publice şi perceperea acs1zelor şi impozitelor indirecte; camătă 

· şi comerţ de bancă; meşteşuguri şi industrie nusă sub protecţia legilor 
-şi privilegiilor ; lipscănie şi coloniale ; presă, şcoală, teatru şi p]'.ofesiuni 
libere ; proprieta1!ea ·urbană şi în perspectivă cea rurală ; etc; - cu un 
cuvânt,· toată vigoarea satelor şi a mahalalelor, toată vlaga aleasă a 
naţiunii româneşti, toate bogăţiile solului şi ale subsolului. 

In rezll;mat, bilanţul este acesta: hoardele năvălitoare ating pro
porţii nebănuite ca număr, prin invazie şi excedent de n,aşteri, acapa
iind totUl şi denaturându-ne fisionomia etico-biologică originară ; popu-· 
faţia băstinaşă de-v1ne, sub toate raporturile, tributară acestor elemente 
p araz:ltare şi îşi macină vitalitatea rasială- roasă de mizerii, de camătă 
şi de acool ; naţiunea ~i fiinţa statului sunt ameninţate în funcţiunile 
lor funda171entale ; lupta dusă de oameni politici şi de clasa intelectuallă 
c·a şi măsu1ile ·luate, nu: duc la nici un rezultat practic,. exceptându-se 
doar îngrădirile art. 7 ~in Constituţie, care, în mod automat, pune oare-" 
ctim stavilă la căpătarea de prerogative civile şi politice. 

, CAP. I. 

OCUPAŢIUNILE EVREILOR 
ŞI METODELE LOR DE ACTIVITATE 

In această perioadă, Evr~ii se ocu ă A 
uite sau nu, de preferinţă, cu cel P . c~ toate .inde!etnicirile -

sapita1, nici muncă, cunoscute noeu 1:1~. banoase Şl car: nu reclamă 
. şi anume : cârciumăritul sau aren~ar~: ~ecut ~~u inedite până 
;.şi de impozite indirecte de st t e mo~1:, ~erceperea de 

·ul bul . a ' comunale ş1 Jud ţ . • a;m ant ş1 camăta - sub f d V e ene ' co-

:~ ;'m1::::c~U:!~~::;.:c:~P~ad~~~ft~:;t;~~=l~c;f~!iee~~~: 
.f· ~J.J a un, 1n care 1ncep să vt dv 

pre ere ; cu comerţul de lip v . · A pa run a 
.. A . scame, pe care 11 vor deztolta · 
i:itregime ; cu întemeierea de societăţi în comandită . ş1 .cu
h va uşura acapararea marelui ub . A . ş1 anonur:e 

.a. face stăpâni pe · . . P he in mre3ele afacerilor lor 
. . noui izvoare de bogvţ" . . 

?lutui în care se vor băga în 1. t t d .a Ie , c~. ~oua mdustrie 
italismului apusean . cu tot c~ 11 al ed e. mdustnaş1 sau de agenţi 
· · ' e u e mdustrii şi m t · · 
.vor dezvolta nestingheriţi sub "d . . .. eş eşugun, 

riei naţionale în naşt . '! degi ~ pnvilegnlor acordate 
~· A . . , ere ' cu m ustna zahărul · 
ftpan1 tiranic; cu prostituţ· . . u1, pe care o 
. . ia ŞI comerţul de caru . 

/a presei, sub frontispiciu naţional - ~ vie ; cu 
va, ţării adoptive şi· · . ' pe. care 0 vor mtrebuinţa 
•.. · ·· o vor prostitua ş1 p . A 
u1area ţăranului i a v . e ea , cu un cuvant~ 

hjpuite. Metodeleş vor ~~~ş~:l~~~a::ab î:o~~::oşrimîenlef, înc~ipubite 
specularea ş· orma a t'-.•.. ·. I acapararea neîngrădite falimentul . ' . 

are, contrabanda . etc E. . f. A ' ŞI concurenţa ; · · , . 1 vor 1 m t t · 
ţi ai circulaţiei cum A• ' oa e ş1 peste tot, agenţii 
• . ' 11 numeşte A c Cuz A . .1 . • orturi1e între băştinaşi şi E . . f.. a ~nA scnen e sale. 
ate R A .. A . . vrei vor 1, de azi mcolo din cele 

•.· . - omann 1ş1 vor apăra fiinţa naţ· . . . . ' . "" ·.. · . . mn11 ŞI a statului, cu ati-
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tudini din cele mai binevoitoare ; Evreii, pe de altă parte, ingraţi, or
ganizaţi în luptă pe viaţă şi pe moarte împotriva noastră. 

Ca să cuprindem mai clar şi în întregime întinderea elementului 
evreesc în viaţa noastră :naţională în această perioadă, vom împărţi. 
materialul documentar în trei mari compartimente : a) invazia în• 
viaţă noastră economică, b) invazia în viaţa spirituală a naţiunii şi, 
în sfârşit, c) organizaţiile evreeşti cari îi ajutau la această cucerire sau 

cari luptau pentru alte cuceriri. 
1 

a) Invazia în viaţa noastră economică. 

I. Pătrimderea Evreilor în <(Otnerţiil ţării. 

Ştim, din cele ce preced şi· din cele expuse în perioade mai vechi· 
că Evreii acaparaseră, în Bucovîna şi în Moldova şi în o parte di 
Ardeal, aproape tot comerţul mic. Incă din r83I, Evreii erau băga 
în fot comerţul. mare şi mic precum şi în toate meşteşugu'.rile 
Un francez om de spirit, spunea, în r86o, că Evreii într' atâta deţinea 
comerţul mic alimentarla Iaşi, încât, dacă ei ar fi să decreteze greva, a 
putea să înfometeze cu uşurinţă oraşul, fiindcă toate măcelăriile 
brutăriile, precum şi cea mai mare parte din băcănii erau în mâ· 
evreeşti , Ei contau, în acest an, cu 78 % negustori şi meşteşugari 
capitala Moldovei. Desjardins~ deasemenea, constata că tot comerţ 
mic al Mofdovei era în mâini evreeşti : lapte, carne, fructe, rachi 
Cu comerţul de carne trif au scos de pe piaţă pe măcelarii creşti 
Din datele pe anul r878, constatăm că comerţul mic, chiar în Bu 
reşti, nu mai era naţional : majoritatea branşelor celor mai lucrati 
aparţineau Evreilor. Şi comerţul mare aparţine ·lor. Incă din r8 
şi r878, Evreii deţin majoritatea zdrobitoare în lipscănie, confecţi 
de haine, în bijuterie şi giuvaergierie, în comerţul de mobile, în ban 
şi zărăfie, ca şi în acela de import-export. · 

Articolul de coinerţ cel mai de seamă însă şi aducător de c' 
guri a fost cârciuma. Dar pe aceasta o trecem în categoria comerţul 
de ·bani, fiindcă numai cârciuma este începutul acestui gen de corn 
prin ea s' a introdus Evreimea în ţară şi prin ea a ajuns să posede capital 
cari să-i ajute la formarea de bănci şi la acapararea economică a 
Sau am putea· o trece în categoria întreprinderilor industriale; de oare 
cârciuma a fost un laboratoriu de cotp.binaţii chimice care conc 
la distrugerea sănătăţii bieţilor ţărani şi muncitori. Ba, ar fi treb 
să începem această invazie cu cârciuma, fiindcă numai prin ea. s' a · 
trodus la noi în comerţul mic şi cel mare, în arendarea de moşii 
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\311e iz;o~re ~e venituri, precum şi în indust:de şi în marea finanţă
' ~~;rc~u:, :e 3;.ca:rarau_ pr_odt;s.el~ ţărăneşti şi se amaneta munca 

ufactu;ate x:a:::~' Iun: : am mtr~gi, precum şi se desfăceau 
ea A • .noua e cea ma1 proastă calitate Xenopol 

. carc1ma un bu·ete care sugea toată averea ţv 1.. . 
... ·După Ruppin, care cunoştea t 1 aranu Ul. ·4 E . . ,_ . procen u patentelor evreeşti din 

' vreu ccm~au - susţme el- numai cu zr r o1 . . ·d. 
ţvt • , • ' /O• SaU 111 I07 332 
a on, m1111mul evreesc era de zz 590 D t. V • • 

.i şi meseriaşij evrei plăteau patentă J~d ~:is~ ş .1e ca :iu toţi negus-
stori ; Botoşanii _ 

75 20 
o; D h ·. 

1 
e aşi numara 75 % Evrei 

. 

0 

' 10, oro om - 72,90 %, Tecuciul-6 · o o/c 
ţ5u51-.. ~~,7Bo Yo~ Romana ţii - 57,40 %, Vasluiul----' 56,50 %, ~ţăl~ 

,70 ;o, acau - 52,20 o; . In r896 E . . t • . '> 6 V • ;o , vreu con au cu ceva mai 
, cu -4· OI, Scaderea dm r904 s'ar atribui e . V •• • onalilor 1). migraru ŞI concurenţei 

După . alte. izvoare, avem aceste rezultate : în r902 din total 
8.062. firme comerciale IO 942 d ·ţ· E . . ' ·ul I ' ' · e meau · vreu - adică 6o <X 2) 
. ~ r90:3, avem r7.r72 patentari evrei faţă de r . 8 ° : 
1111 sau m procente : 

53
,70 01 faC d 6 01 . 4.7,zv P. atent~n 

t ·d · b" ;o ,a e 4 ,30 10· Remarcam 0 n:aJo 
e z ro itoare care atinge şi 85 o; î "t 1 d . . ,· · D . . . 1o n capi a e e JUdete: Bacău 
~şam,. oroHh~1,v Huşi, Iaşi, Piatra, Roman, Fălticeni, 'vaslui sa~ 

r. gun, ca arlau, Herţa Tg' Frumos T N ' · , g. eamţ Panciu· în c· 
comune rurale ale Iaşului, etc. 3) , , a-
In ;i:900, avem un total de 96 . . . . . 
ţa d. . .937 comercianţi ş1 mesenaş1 pentru 

.... ra, 1 mtre can : Români 62.058 (în comunele urbane r8 862 
e rura e 43 r96) t · · · · ' : , s remi r3.685 (respectiv: 9142 şi 4543) . E. . 
. (13.955 ş1 7230 4), ş1 vrei 

.In r9~0: ca~itala ţării număra 43.274 Evrei, faţă de r85 697 
romam, adică r5 %, alţi 50 % fiind străini - i ei . ce~ 

Cm_eseri~şi şi ne~ust.ori a). Cra. iova numără, în acel:.ş an ;;9/E·.uvtreea1· 6)fl 
uranexcepţ1 E ·· d · ' ·· .. um, vre11 eţm tot felul de comerţ d 1 1 . 

P
e care . Al ~ • . . , e a ce ma1 

'. . ei 1 prosbtmau --'-- cel de b · • v rândurile b v t · ·1 am, - pana la cel mai de 
·.te fv V • aş maş1 or s~ subţiază 'şi se retrag în domenii de acti-

a:ca onzont pentru ei si făr V V d · d :ira în I8 1 b , a na eJ e pentru neamul lor. laşii 
. ' 39, a 9 resle, 627 breslaşi români i • d 

'fI români şi 521 evrei 7). , ar in r909, c-

o altă îndeletnicire foarte rentabilă d d v v 1 . . t b ·1 , ar care a ucea va tamare 
[ d~: ~ : : ' ~~a c~merţ~l ambulant, pe care Radu Rosetti î1 
. . p • dev arata plaga pentru comercianţii p1ătind patentă S). 

I) Op. cit. - după B. Duică, p "23 2) Verax 
• 4) Dr. D. I. Creangă., art. în. Unlvers l ' ?· c., 3?L. 3) Ibid, 302-3, tablou 
::14 Dec. 1910 de Direcţia contribuţiimi~/1 Dm st~tlstl~a publicată în Jl.fon. 

) A. C. Cuza - Poporaţie p 81 şi 6 8) Vrecte dm Mm. Finanţelor. 6) Ibid ' · 5 9· erax, o. c„ 134·. · · ' 
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"Stoluri de colportori - ne spune acest autor - atât în Bucureşti, 
cât şi în provincie, mergeau din casă în casă oferind mărfuri de tot 
soiul cu preţuri cari, de cele mai a~eseori, nu reprezentau nici jumă
tatea acelora cu cari aceste mărfuri erau vândute în magazine." Şi ne 
lămureşte de ce : „Aceste mărfuri, vândute aşa de

1 

eftin, proveneau 
adesea din lichidări şi falimente, dar de asemenea, în multe cazt:ri, 
din furturi şi dela· magazine cari se pregăteau la un f!'l-liment tot aşa. 
de fraudulos, precât de avantagios, pentru proprietari.' Aceştia îmre 
dinţau marfa lor neplătită la colportori cari o desfăceau pe un preţ 
de nimica, dar numărat la particulari şi obţineau pentru aceasta un 
bun coinision. Aceşti colportori nu plăteau nicio patentă şi acest negoţ. 
necinstit făcea cea mai redutabilă şi necinstită concurenţă negiiţăto
rilor onorabili, atât creştini cât şi evrei, cari, fără excepţie, doreau în 

gura mare suprimarea lui" 
1
). Această plagă era răspândită şi în toată Moldova, poate mai. 

mult ca oriunde 2). Numai la Iaşi s'au înregistrat, în ·r866, patentabili: 

ambulanţi români r87, pe când Evreii. numărau ro92 
3

). 

Dar actst fel de negoţ era atotputernic în tot Ardealul şi în Banat .. 
Al. Bărbat, ocupându-se de acest fel de negoţ, ne prezintă date si a 
tistice privind Ungaria şi Ardealul: din circa 50.000 negustori patroni. 
de toate categoriile, Circai 9099 - adică rS,20 %. - erau negustori pa~ 
troni ambulanţi, cari îşi exercit.au acest ·fel de comerţ în virtutea pa
tentei imperiale din I4 Septembrie, r852, pat~ntă care asigura ann-· 
mite drepturi şi stabilea anumite interdicţii, lăsând în atribuţiunile· 
fiecărui oraş prerogativa de a· lua disp6ziţii speciale cu privire la exer.: 
citarea acestui gen de comerţ în târgurile lor .şi le învestea cu dreptur 
de a viza cărţile de ambulanţă. Dar această latitudine a consiliilo 
orăşene1ti se confunda cu linia intereselor de maghiarizare, prin pri-: 
vilegierea elementelor ungureşti şi evreeştf şi boicotarea concomitE-ntfi 
a Românilor băştinaşi. Ca urmare, efectele· acestor dis:goziţii şi -practi · 
administrative au fost: Românii, mereu şicanaţi, au rămas săraci şi 
începători în exercitarea comerţului ambulant, de cele mai mute or· 
fiind împiedicaţi cu desăvârşire în exercitarea lui, pe câtă vreme, Un 
gurii şi Evreii, favorizaţi, s'au desvoltat mereu, s'au înstă~it şi s'a 
stabilizat cu timpul, dând oraşelor ardelene9ti contingente tot 1ll 

mari şi mai importante de populaţie ungurească şi roaghiarizatoare 
4

) 

Să împrumutăm ceva şi dela D. z. Ftirnică, neobositul cercetăto/ 
al trecutului nostru negustoresc, care scria acestea : „Tot efti11 vândur 

l) · Ibid, ibid. 2) Ibid, 185. 3) M. Eminescu - Scrieri politice şi sociale: Industri 'Şi comerţ. 4) ,A,l. Bărbat, Fapte de politică economfcă în Ardeal, înainte şi după unir 
publicat în rev. „Observatorul social-economic, Cluj, No. 3-7-:- Vezi şi Referatul, , 
mss., al d-lui G. Erarhu prezentat sub „Problema comerţului române.se „Comisiei VI 
a B. N. R. pentru pregătirea practică şi promovarea elementelor tinere în comerţ., 

1(11 

i marfagiii, care strigau marfa . 
. vindeau". Şi în altă parte. ~ ~t~a1: şi. tot. proastă fu şi marfa ce 
ea se ocup~ cu misitia sam. "1A u lţ1 m .e1 \dintre Evrei) contin'llară 

• • V • • , sar acu , telaha ş A • 1·1araş1 mulţi vândură pe st d . 1. vanzarea de haine vechi 

f
v d ra e .vaxe Şl ch1b •t . . 

ar a e mărunţişuri de b . n un, sticle. şi pahare 
. . occeag1u de aţă ac . 1 ' 

enaJulm, care reclamau capital , . S , .e ş1 a. te lucruri: necesare 
anufactură, ceaprazărie şi măru ~ic .. au vi~deau cercei şi mărgele 
.ani oii . toptangii şi se numeau: n •Ş~'.1 pe ca'! I~ cumpărnu dela EvreiÎ 
ămulari şi mărgelari el tacleş 1 colpo:ton ambulanţi. prin .sate 

b"l"ţ"''l) ' emen u cel mai pvgub"t . ' a 1 1 1 . a 1 or negustorilor 

V Di1: aceşti ambulanţi prin mahalale i . 
argelan - a născut î t A ş pnn sat~ - mămulari ş• 

.. . nce mcet, acea cla V d 1 
tangn can terorizau piaţa cu ca italul sa . e negustori mari şi 
ra - aceeaşi lipsă de scrup 1 p .' ca ş1 cu metodele lor de a 

t 1 1 
u e, aceeaşi abate · 1 v . 

en e e uate, aceeaşi aple A V • . re v1c eana dela anga-

b 
A • . • care spre mşelacmne . b 

se eau mtru mm1c de orând .. d" . ş1 a uz, etc., care nu-i 
Unul din autorii a~11. in satele Moldovei 2). 

. monografiei Bessar b. " 
utul secolului nostru ·E .. V "A a ia constată, că la în-

• • V • ' vren stapanesc · · . ' 
md rau mteresele ţărăninu·. . .nf şi comerţ ş1 mdustrie pă-

. · l, iar 1 luenţa d · ' 
s. ton. este foarte mare cu d b. • emoralizatoare a .micilor 

b
. . , eose ire in partea d. V • 

asara, 1e1, unde au în m A. ·1 1 ' nor ica ş1 centrală . . aim e or toate "t 1 . . . ustn~ ş1 monopolul comerţului 3) S' capi : unle--:-- deci toată 
ducţ1e : la Călăraşi centrul d . . au aşezat m marile· centre de 

• ' e comerţ pentru . . . 
' m r904, rn28 Evrei faţă de tot 1 1. d. prune uscate şi .fructe 

t 
A a u e 2345 Io ·t · A • ' 

en ru msemnat de vit . cm on ; m JUd. Bălţi 
d 

. e, CO:t;ltau cu I2 O/ d" . ' 
.. Hotm cu r

3
,
50 

01 • în J. d T. h" ;o m populaţia de 209.6oo . 

6 8 
JO ' U • 1g 1na CU 38 6 f ' 

7. 9 ' centru mare de 11·v . . • . ' ; oo aţă. de. un. total 
. ezl, 1ll JUd C AJbv 
oo centru de vinuri · Soro t. · · a, cu 74.250 faţă de , ca, cen ru de tut . • fA · 

re antrep. ozit de mărfuri· ·r t• . un, ms arş1t, Chişinăul useş 1 cu to t · · · . ' 
·()OO suflete faţă de 

7
I 

0 
.. : P ang111 cei:mai mari etc 

f b 
. . . oo ş1 ei specule V ·t ' . 

a ncrle de spirt . de tut d V V V • aza oate aceste·~entre 
·• v b . ' un, e tabacane · · lv · ' na, oiangerii etc toate 1 ş1 p1e ane, de postav şi 

. . ' . ace e sute de f b . . . 
a provmcie sufocată de cele e t . a nc1 ş1 tot ·ce produce 

In toate provinciile t . P. s e 2co.ooo suflete evreeşti 4) 
· . . noas re, ei sunt t t 1 A • • • nu~, ca şi cel mare de en ros i ~ u m viaţa economică : 

ate.dui străinătate export dg ş dle imporf-export,.de nianu-

d 
. ' e cerea e ş· fv · v d 

e vmuri şi ouă de vit t . : i aina, . e. petrol şi che-
• d 1 ' e, e c., o mică p rt d" 
an a Români şi ceilalţi străini. a e in toate acestea 

11 

I) Ind. şi dezvoltarea ei în Ţ" · p. 187· 4) Z . .A.rbure. I · a:ile Române, P· II3. 2) Ibid ) B · sec. XIX B , ' Dicţionarul geografic al B . 3. . essarab1a, Moscova, 
. , uc. 1898, passim. asarab1e1, Buc., 1904 şi Basa-

• Hâciu - E .. •-. vren m Ţările Româneşti. 
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' lo" în: Ardeal c.upă date împrumu-

Referindu ne ~a ce:e cet~:~~~a d~mografică' a Ungariei, pe I9IO, 
:ta.te ·d~ Petre. Suciu d: :- cu o z7 °Ic din populaţia totală, de 3 mili
Românii noştri coţi~au ea ial 1 ' . ou puteau avea nici comerţ româ-

.. d v and oraşe e or . ei n E . . . 
o2ne,f11n ca, neav . ' 1 ateEvreii iar la oraşe, ,vrenşt 

v f ţ• îndeplineau as ' nes~~ Aceasta unc:: iun: 0 
. R. A • foarte puţine firi mai îndrăsneţe 

. .. · · Nemţi Dintre oman1, . A d 
puţm11 Unguri ş1 . ·. 

1 
· preţioasă contribuţie aducan , 

s'au înfipt în ultimul !tm~ a .?ra!e,eostraţi cu remarcabile aptitudini 
· v · · ţv Mărgme1ll1 lllZ · în. aceasta pnv111 a, . . , A tv perioadă în masse n. ian 

· A v E ii apar 111 aceas a ' 
comerciale 1).. şa ca v_r~v ind~stria şi finanţele. Pe câtă vre~e, la 
şi cuceresc piaţa comercia a,. . . ş·1· dacă deabia îşi mai adtt-

XIX . u însemnau nimica , . . 
începutul sec,· . ' : 1 n . V A ii des re apariţia primilor perciunaţt, e1 
ceau aminte d111 auz1~e ~atra:-1 ul p 1 Braşov iar în timpul războ-

.. d. R fa şi S"' mm ţese a , ·1 
vin alu11gaţ. 1 111 us . ~ .. t . mâni sunt nimiciţi, ·locuri e. 

A t · marn negus on ro ,.. ,.. 
iului vamal cu us na,.. A . unire cu Maghiarii, în aşa măsură, meat 
goale ccupându-le Ovren, .111 

V au fost şi mişcări în contra lor . 
. . S . . , turburat ş1 se pare, ca . . bv 

înş1ş1 aş11 s au · ' 1 fecţitini de dame ş1 ar-. · d t · goţul de cerea e, con . . , 
Negoţul ş1 in us ~ia, .ne . e etc toate au devenit jidoveşt12), 1l1 

. hăteşti, finanţe ş1 fahmente deds ' ., t r român se bucura: de pres· 
ltv d tv numele e negus o 

'Oraşul unde, a a ~ a, ă ie _în Orient, ca şi în tot ApusuL 
tigiu, de r~J.1ume .ş1 de bog ! b, vţ· 1 Evreilor erau şi diferitele.con-

d de a se im oga 1 a v .1 Un nou. mo . . 1 de licitaţii şi pe toate ca1 e 
. . . . · blice obţmute pe ca e . 

cesiuni .ş1 furnit:rr1 pu d V. boierii concesionau Evreilor toate 
piezişe. Ştim, du: cele ce prece e' ~~ânturile lor : crâşmă, pitărie, mă-
drepturile decan se bucura~ p p •v de vremurile noastre, cu. 

/ . . t Cu cat ne apropiam 
celărie, heleşteie, e c. .· de comerţ - concesiunile, un gen 
atât Evreul a preferat acest .gen . de caA ştiguri parazii are şi fără 

. bil d cătoare numai . . : de afacerr renta e, a u . d . upra băuturilor sp1rcoase, .. 
. A erceperea e acs1ze as . S 

niciun nsc. şa. era P . .t .· a organelor administrative. e 
. relua pr111 mi uire . . . 

concesmne care se p li ·.t ţ• i· şi acordare de con. ces1un1; 
· " · · 1 asemenea c1 a mn 

prezentau Şl Roma1ll1 a t V. ul sau mai ales Israelitul - cum 
· t t. preferat s ram . . d · dar era, s1s ema ic, V 1 f. lv at preţ mai eftm - eş1 tru ca Evreu ar 1 as . . 

spune Eminescu - pe~. . . 1 nici solvabilitatea; . 111c1 
~cesta nu justifica nicio cunoşt111ţ~ spetc1a e: deplini întocmai. Con-: 

· · v · ea se mai pu ea 111 . . 
în sfârşit daca concesmn . . . ·cavei ştia că prin conrupţ1e, 

v · 1 nces1unea oncunî, ' V 

cesionatul cauta a ua co . lucrurile pe cale buna. 
· · · înşelăciune, va pune . v · nrin falş1flcare, pnn · 1 · t . Aceeaşi prefer111ţa ş1 .. 

r . . d rte pe mare e poe . " . 
. Urmărim ma1 epa . 1 A tăzi mai toate acsizele cornu:-

. d la darea acs1ze or. s ' . · 
aceeaşi proce are t " "1·ru·1e Israelitilor nu numa · · 1 V sun 1n ma , ' nale. - scrie pentru timpu sau - . . 

2) B Duică Ovreii şi Ro 
I) Petre Suciu, Clasele noastre sociale, Turda, r930. . ' 

mânii, p. 143-144. 

1.63 

îri. Moldova, dar şi .dincoace de lVIilco.v. Chiar perceperea de impozife 
indirecte ·ale statului, precum ale băuturilor spirtoase, au ajuns în 
mâinile Israeliţilor, încât, în materie de impozite indirecte, Israeliţii 

au obţinut şi o jurisdicţie. Astfel, preferându-se străinii şi îndeosebi 
Israeliţii, statul le-a oferit putinţa de a mânui capitalul public, veni
turile bugetului Statului, al judeţelor şi al comunelor 1). Dacă ne gândim 
numai la Sllmele ce se încasau din perceperea acsizelor pe I893-94 

·şi cari se ridicau la vaioarea de 5.673.773 lei 2) ne putem da seama şi de 
procentele ce le realizau jidovii perceptori de asem~nea taxe, atât de 
rentabile, precum şi de pagubele suferite de poporul nostru şi pe cari 
marele poet le statorniceşte în câmpul vieţii .economice şi, deci, în acela 
al apărării a însăşi fiinţei statului când zice : „Cu aceasta nu numai că 
.s'au cauzat pierderi mah:!rlale industriaşilor şi comercianţilor români, 
<iar I.sraeliţii şi străinii au fost înlesniţi a-şi face capitaluri din banii 
publici. Prin continua înlăturare a pământenilor, li s'au luat însă mij
locul de a se susţinea şi desvolta, practica şi inteligenţa afacerilor, spi-
'.ritul de întreprindere, educaţiunea industrială şi comercială, cu un 
·cuvânt, aceea cultură ce se dobândeşte prin exercitarea industriei şi a 
:Comerţului ; şi în aceasta consistă slăbiciunea Românilor şi puterea 
Israeliţilor în Rom.ânia. Cu acest mod a. trebuit să se constitue puterea 
industrială şi mai ales comercială a Israeliţilor, iar .statul a mijlocit-o 
i prin aceasta a c;ontribuit la imigrarea ,străinilor şi a Israeliţilor" 3). 

, Precum am văzut din cele până aci expuse, Evreii-neam emi-
.amerite parazitar..:_ q.u trăit, dela înc~put, la. noi, numai din specu-
rea bunurilor, fără a depune, în schimb, nici6 sforţare cât de mo
estă. De aceea, ei; veniţi mai ales din Galiţia, calici lipiţi pământului, 
ti reuşit~· repeâ.e, să· se îmbogăţească pe ei şi să sărăcească pe boier 
· pe ţărani. „Dacă Israelitul ar fi avut-observă marele poet-şi ca

Citatea de a c~mpăr.a imobile rurale, .am fi văzut şi la noi ţăranul 
ropriaf în acele proporţii înspăimântătoare în care s'a săvârşit ex-

roprierea. în Galiţia." 4). • 

Furniturile publice au fost, di.n totdeauna, cei mai bogat izvor 
venituri -o jumătate din bogăţiile statului, judefelor şi comunelor 

trecut, de zeci de ani, mereu în mâinile Evreifor. Toate tapro-
fonările pentru armată - în materiale, proviziuni, încălţăminte şi 
brăcăminte, tot ce era necesar instituţiunilor publice ..c_ de stat, co
unale şi judeţene, cti confecţittni şi furnituri de tot felul necesare căilor 

erate şi comunicaţiilor obşteşti, totul era şi este încă furnizat de Evrei 
în persoană sau cu nume de împrumut. Când cineva va avea vreodată 

1) Scrieri politice şi sociale: Uzura. 2) ,A.. C. Cuza. 3) Scrieri politice şi sociale. 
Ibidem o. c., 
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curajul - împins de dragostea de ţară şi de adevăr - să răscoiească. 
arcbivele publice ca să stabilească cuantumul formidabilelor grămezi 
de aur ce au 1.ntrat în buzunarele evreeşti, va rămâne îngrozit de prostia 
sau cinismul acelora cari au încurajat sărăcirea unui popor condamnat 
să trăiască la periferia economiei naţionale şi au îmbogăţit popoare 
duşmane oricărUi progres al nostru. Deaceea, Evreii au luptat cu în-

dârjire ca să rămână monopolizatori ai acestor furnituri. 

2. Evreii in agricultură, ca proprietari, 

are-ndaşi şi agricultori. 

Dacă Evreii au avut oroare de a·lucra pământul cu braţele lor, 
agricultura le-a fost, totuşi, plăcută, în calitate de arendaşi. Ca mun
citori agricoli sau la fabrici, Evreilor - ca şi tuturor neamurilor - li 
era îngăduit a se aşeza la sate. Dar, dacă se aşezau la sate, ei intrau 
numai cu intenţia de a deveni cârciumari şi speculatori, dar nu şi ca 
muncitori agricoli sau industriali. Munca le-a repugnat din totdeauna, 
oricare a fost natura ei. Evreului îi plăcea să fie arendaş şi, ca atare, 
să comande, călare şi cu biciul în mână, legiunile de sclavi moldavi sau 
valahi cari îi creşteau milioanele şi prestigiul 1). Din acea~ză cauză
observă R. Rosetti - Evreimea, în anii de recoltă proastă, suferea 
atât de mult, deşi muncitorii agricoli erau relativ bine plătiţi şi în toţi 
anii, veneau cu zecile de mii - în r9or, au intrat în vechiul Regat până. 
la 60.000 - din Ungaria, Serbia, Bucovina şi Macedonia 

2

). \.!; 
Evreii, încă dela apariţia lor pe acest pământ, s'au îndrăgit de 

arendări de moşii. Astfel, în prima domnie a lui Grigorie Ghica III, 
Evreii în""puseră să cumpere vii, să ia păffiânturiîn arendă şi cârciume 
în sate,. dar Domnul, în urma plângerilor ridicate contra lor, le-a în
' terzis-o prin un edict. Ocupaţiunea rusă din I 769-r77 4 şi pdma împăr
.ţire a Poloniei împingând un anumit. număr de Evrei la imigiare în 
Moldova, domnul Grigorie Ghica reînoeşte edictul său din prima domnie, 
în I 776'). După asasinarea domnului moldovean, măsura luată cade !n de" 
suetudine, prin mulţimea de Jidovi năvălind din Polonia şi Bucovina, 
aşa că ('.. :Moruzi o repune în .vigoare. In r782, numărul lor crescâncl, 
ei adresează domnului o cerere prin care îl roagă să le îngăduie arenda 
de pământuri şi crâşme, dar bQierii resping cererea, iar Mavrocordat 
aprobă referatul acestorn '). In r8Q4, Alexandru :Moruzi dă ordin să 
nu se mai permită Evreilor de a lua moşii în arendă, dar prin acelnş 
ordin le permite să aibă crăşme la sate. Se pare că domnii cari se suc• 

1) Verax, 181 şi 304. 2) Ibid, 306-307 şi I. J3ibicescu, o. c„ 27. 3) Jbid, 69 

4) Ibid, 69. 
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~e ara Vela Mavrocordat abro V . . .. ~ luav pamânturi şi crâşme în a!~~=a mterd1cţ11le făcute Evreilor de 
tavn:a~ura de mai sus 1). Profitând d~ cee~ce determină pe Moruzi să 
:sla.b1cmnea guvernului lu· I S evenimentele dela r8zt c . d · d . 1 on turza e · • , a ş1 e ·.ş1 - atontă cupidităţii şi felul . ' 1 remcepură să ia moşii în arendă. 
:naştere fa o explozie de plânger~~/um exploatau pe ţărani-a dat 

Arenzi şi trnsturi. 

Vechiul Re t ' .: d . . ga n a cunoscut u d . . . . :se a imobile rurale. In h. b n rept 3und1c al Evreilor d. . 
rurale 1 SC lffi ' au stăpânit vd• ·1 . e a po-
. pe Cil ea arenzilor ei· f.. d gra m1 e ş1 pământu ·1 

A d 

' un arenda . . 1 . n e 
ren area de pămâ t . , ş1 ai ce or mai întinse m .. 

bv t . n un era 1ll str' V 1 oşu . 
. e .au un spirtuoase şi cu cămvC . ansa egătură cu debitarea 
e stoarcere a vlagei poporului aşt~a ~toate trele la un loc o pânză 

;. Ce era un arendaş .evreu ? A e egenerare a rasei noastre. 
~ arendaş, îi cumpără mu . . C. Cuza îl defineşte astfel . D V 

· t • b .• · nea sa (a ţv l .) · „ aca 
f: ran: ' il hrăneşte cu porumb . a:~nu u1 pe nimica, îi măsoară 

~1:,mdu-1 astfel unei îndoite e:~~a:~ :i ~l~teşte ~u ţidulă la crâşmă, 
c1gatoare a beţiei" a). a an şţ mdrumandu-1 către patima 

.. Pe Evrei ca arendaşi 1'1' V . d. 1 d . gas1m m v ·1 .urne e e „orândari" - adie V d . rem un e vechi, cunoscuţi sub 
d~eptul de a vinde, exclusiv :in:~en_ aşi. de cârciume fa sate, având 
~htate adusă din Polo . ' d ~1 honka, şi mai ales aceasta o . , . ma - upa c •. d • , spe-
3,µ~.gand crâşmari - orândari pe .~Im 11. escrie isforicul Iorga 4) 
;oşule cu toate drepturile legate :oş1~ e bo:e:eşti, ei lul}U în areridă 
zerv:te boierilor : acela de a avea c' e ~, a~1ca cu toate privilegiile 
easta meserie de arendaşi o atrcmm~, brutărie, măcelărie etc 

n cele V t cunoş eau dm · ' · i .v"':u e şi auzite în Polonia i în proprie experienţă sau 
eze şt sa terorizeze popul f. { yngana, unde ştiau să spe
. .Evr:ii au înţeles valoarea a e:tra~;~~mc~ - ţărănime şi boerime. 

n ş1 daca au dispreţuit agricult b mara a exploatării de . pămân
b formă de arendă. Şi într'atâ~:aîc~. r~ţele lor, ei au preferat aceasta 
ntul/ Moldovei înca't u . ş1 mtmseseră tentaculele lor pe V ' n smgur c •t r pa-

.,nd.ă - este vorba de r903 - atât:p1 : is; evreu se lăuda că ţine în 
•al 1~ mai multe milioane. Şi or . pa:nant .că taxele lui se ridicau 
epnnderile şi în Muntenia b) p mse, m ultima vreme, să-şi întindă . 

In Moldova de sus . V . E. , t ·1 , iaraş1, vreii posed . n un e de peste 50 h E . . au, pnn arendă 45 57 o; d. 
ast• a. vreu arendaşi • ' · 10 m 

a suprafaţă pe câtă vreme cei ,
111

• n?măr de 399 posedau 542 Romam şi r24 creştini speculau. 

I) Ibid, 7 o. 2) Ibid 72. 3) Op. cit. 283. 4) Istoria E ·1 ,vrei or. 5) Verax~ 304. 



166' 
. . . . · 

2 
°Ic _în valoare de 53.I20 ha. 'Dacă 

r;e calea arenzilor de-abia 51 ·d.9 Eo . A asociaţie cu Ro111ânii, vom 
r ·1 . ulate e vrei m 
socotim şi . arenzi e spec f ce se ridicau la un total de 
. · ţ' d 48 o8 °Ic cu supra eţe . ·h· 
obţine propor ia e . 0 '.t r suprafeţelor arendate sttb 50. a, 
497.979 1). N'u cunoaşt~m s1 uat:: edie e care îi era dat să o trăiască 
ca să ne dăm seama deA mt:r~ag:âm g de. bi~iul arendaşului străin, în sp~
ţăranul 111oldovean, manat a . . p 1 t şi cea mai mare parte dm 
cial evreu. Deasemenea, Evren exp oa au 

păduri 2) • . 1 în condiţiuni tragice. :Aici, nea-· 
In Moldova, lucrunle avea;i O\: . 1 Evreii au devenit agri-

. d. mpăra terenun rura e, . V 

vând capacitatea e a cu . A . . A ti'nse ca prin subarendare, sa le 
. . dA d rafeţe cat mai iu , ' D culton, aren an sup V V •• d • V111ânt cum îi iiumeşte r. 

d · · sau camatan1 e pa ' .. f v 

speculeze. Aren aşn - ·. ţ' A trusturi. Din întreaga supra aţa 
G. D. Creangă - erau orgamza 1 111 o' u 3787192 ha. aparţinea la 
'cultivată a ţării de 7968296 hal 4?d~~X~rs~rganizati în trust s'a: pornit 

4
I7I latifundiari. }Ilarele atac a Jf1 . ţ d~ e trindăvie la oraşe sau 

· b · · ri pre erau via a 
împot:t:iva acestor o1en ca . . mă Evreii să le subaren-

• • A • d 11 moşnle ca, pe ur , 
în străinătate ş1 işi are~ a tice '._dela aproximativ 20 lei ha pr~ţul 
deze la ţărani c.u preţun fantas . . paratoare. şi distrugătoare a 

.. _ 6 -So-ha: Puterea aca .· V 1A_ 

arenzn, la 50 ° . , 
6 

. d . ale Moldov~i - adevarate paşa a 
acestor Evrei s'a întins m l 6JU eţe„ A '1nti'ndere de 238.600 ha. erau 

·1 · I 1904 7 moşu 111 · 1 · euri aie trustu ui. n ' . . t 20 o; din suprafaţa cu ti-
t '.428000 lei. In I903, pes e ;o . A A• • 1 , 

arendate peu ru 3 . . 2 of< din aceea a Botoşan1lor era m ma1111 f: 
vabilă a jud. Dorohoi şi peste 5 od . 20 oJ din ţărani aveau b.·01 

. t A judeţe un e numai 10 . 
trustului_. $1, ace~s _a m lu . ri de leu n. In 1903-904, din 500.00~ 
Şi.. cei mai 111ulţ1 serveau p gu au subarenda te la aceşti ţărani 

· d t t peste 400.000 er . ·ţ· 
P

og. arendate e rus ' V • • trustul s' a servit de anu1111 1 
· N tând cumpara moşn, . · 

lipiţi pământului. epu . A 1 meut cari au cumpărat moşii şi le-au 
· · · zentanţi m par a · h · 

P
ropnetan ş1 repre . ' întâ111plat în Jud. Doro o1. 

1 . 99 ani - lucru ce s a . . ··1 
arendat trustu Ul pe. . A • tatul arendau trustului 111oş11 e 

. . ·1 d binefacere ş1 111SUŞ1 s 
Şi inst1tuţ1u~1 e e d t cu Jigălia de 28.ooo. pogoane 

3
). • 

..,-- cu111 acesta a proce a„ oldoveni lucrau pământurile arenda~e ue 
In ;M.oldova, sclavi~ 111. . V E .. 1 ar fi avut şi capacitatea 

.. . mari şi mici. Daca vreu . . V ·t . 
arendaşu evrei - b V Eminescu - am fi vazu ş1 

V . b'l rurale - o serva A 

de a cumpara imo ie. A 1 roporţii înspăimântătoare 111 care 
la noi ţăranul expr~pna~ 111G a~;. e ~ unde 80 of< din toate moşiile sunt 
s'a săvârşit expropnerea 111 - a i.a ' 'singur ·b~ro!l Poppel stăpâneşte 

A. • t' 5) iar în Ungaria un · · d l 
în 111a111i evreeş i ' . . •t t 1 N'eutra de unde populaţia e a 
mai bine de jumătate d111 com1 a u ' 

_____ ...:..·-· - C - Situaţia 
- ) Ibid 306. 3) Dr. G. D. reanga -E ·nescui 

1) Ibid, tablou LXIV, 37i._ '! că' Bucureşti i907, ţd. II. 4) :M. llll 16 
arendaşilor faţă de. che:>tiu1:1e~ ţ:f~!a~e' uzurei în România. 5) .I\. C. Cuza, P· • 
- S~rieri politice ş1 sociale . ez a 
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răa şi început a emigra 1). Şi c~ toate restricţiunile impuse de'Ieg;a 
ală - continuă Eminescu - din cauza nepăsării şi neexecutării se-
ase a legii, în câte sate nu se constată că, pe lângă case, şi-au însuşit: 
eii grădinile de lângă case. De altfel, numai necapacitatea, iar ,.nn 
hibiţiunea, înscrisă în îegea rurală de a nu înstrăina pământurile~ 
împiedicat pe Evrei de a-şi însuşi pământurile locuitorilor ... 2). Dar 
aşezarea la sate şi arendarea de pământuri s'a făcut în dispreţul dife-
elor legiuiri, făcute în diferite timpuri în Moldova, ca şi jn lipsă de 
raveghere serioasă de partea autorităţilor. Aşezarea lor la sate era 

rită înc~ prin legea din Ţ843, recunoscându.:se aceasta ca o „pricină 
.dărâmare a stării materiale şi morale\ a locuitorilor"' iar arendarea 

:a :oprită de un vechiu obiceiu consacrat de Domnul Moruzi în I8r4, 
i prin măsura divanului judecătoresc din 1830, pentru considEra. 

nile că „Jidovii nesăţioşi întm câ;tig.„ se silesc a face locuitorilor 
ii de si rârr. tori ce rnnt foarte mari şi sdruncinătoare pentru dânşii" .. , 
ace s'a reprodus şi în manualul admin!strativ al Moldovei din 18553). 

au intervenit - zice poetul - motive imora1e prea cur03cute şi 

·puri avocăţeştî, di<.tate de interesele proprietarului care, dând 
:~ma sau moşia în arendă cu un preţ prea mare spre a i:utea fi plă

de t:n concurent cre~tin, proprietarul ştia b·ne că Evreul va1 putea: 
preţul numai otrăvind pe ţăran prin băuturi pernicioase şi fxploa:.. 
du-l în tot felul 4). 

·Aceste aptitudini de agricultori şi le-au descoperit Evreii ca prin 
ec, de-abia pela finele sec. XIX şi începutul celui de faţă. Totul 
bine organizat - consemnul venea din afară şi capitaluri consi.;.. 

abile dela consorţii iudaice de pest.e graniţe. Oferind arenzi -neauzite 
ă· atunci, ei urmăreau un plan - anume acela de a distruge inven

. Ul boerilor cari nu şi-l puteau ref'ace şi, deci, erau nevoiţi de a arenda 
~mai departe moşiile aceluiaş trust şi, concomitent, de a duce la exas
are pe ţărani. Metodele erau acestea. Parte din moşiile arendate le 

.. arendau ţăranilor cu preţuri de patru ori mai mari, : estul le lucrau 
ect exploatând ·necruţător munca ţăranului nevoiaş până la com
etă secătuire. 5) Când ace~tia reacţionau - spune dr. Creangă·-
daşul evreu, ca Mochi Fischer, aducea ~uncitori manuali 
Bucovina. 6) La toate aceste învoeili agricole lăsate la bunul plac 

.rustului, se adăogau alte metode ale sistemului de spoliere. Ţărantil, 
. citor sau subarendaş, era obligat să-şi procure toate cele de trebuinţă 
a prăvăliile trustului, conduse de Evrei şi vândute cu preţuri sama"'-

. ce - brutării, 111ăcelării, băcănii şi mărunţişurj; mori, gr~dini 

. 1) Claudio J annet- Le socialisme d'eta:t et la reforme sociale__:_ ap. A. C. Cuza. 
) Eminescu, st. cit. 3) Ibid, ibid. ~ste. vorba de vol. II, p. 525. 4) Ibid, ibid. 
C. (âtanasiu Spoveda:r:ia µnui vlăstar a:l veapqţui XIX. 1936_, pag. 98. 6) Op. cit.. 
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de zar~avat, etc. Ba, pe feudul familiei Fischer „Fischerland", circula o 
monedă a seigneurului şi nu monedă naţională - dincolo de hotarul 
trustului, ace~stă monedă nu avea putere circulatorie. Pentru adăpat 
vita la iazul Evreului, ca şi pentru lut, se plătea Evreului taxa. 1) Ceva 
mai mult. Arcadaşii evrei speculau şi biserica boierească. 2) 

· Dispunând de capitaluri imense, trusturile· evreeşti au trecut, 
prin Igo6, dincoace de Milcov - în judeţele Ialomiţa şi Dâmboviţa. 

La înseputul anului Igo7, arendaşii evrei atingeau cifra de 9r5 cu o 
.întindere arendată de rrr3r47 ha - în afară de păduri. Câteva nume, 
necunoscute până atunci, ajunseră celebre, ca: Gostiner din Botoşani, 
Gutman-Roman, Juster şi Mendel-Brăila, etc. în fruntea lor stând dina
stia Fischer cu cinci membri (Marcu-Mochi, Calman, Froim, Slholl 
şi Avram)~ ln Igo4, trustul, stăpânea 237863 ha, aşa că devenise feudul 
a 79 comune rurale. Singura familia Fischer stăpânea, în r905 - după 
interpelarea lui D. Sturdza adresată în 6 ,Martie r907 guvernului con
servator - o întindere de 159.334 ha., arendat dela stat, Casa Şcoalelor, 
Eforia· Sf. Spiridon, societăţi de. asigurare şi dela particulari. Sau: 
„Acum trei .ani (r904) - interpela şeful partidului liberal - trustul 
stăpânea suprafaţa unuia din cele trei judeţe mai mici. Astăzi (r907), 
el dispunea de întinderea unuia dintre cele cinci judeţe mijlocii." 3) 

In alte provincii din teritoriul românesc, cum era Bucovina, ·ei 
reuşiseră să se bucure de dreptul civil de a cumpăra moşii: în r867. 
Dar chiarînainte de aceasta, în r862, marea proprietate Camena căzuse în 
mâinile lor, pentru ca, în r889, să aibă 22 % din marea proprietate 4). 

Aşa că, în r870, ei posedau deja 2.22 %dinpământuri; în r88o -7.14 % ; 
în I890-r4.76%, iar în r900-r"8.40%. N'u sunt socotite pămân· 
turile hipotecate la Evrei şi asupra cărora puteau deveni stăpâni numai 
ei, pe calea cumpărării 5). Şi, astfel, Evreii au ajuns, repede, în r900, 
să aibă 31 electori în marea proprietate, adică .20 % din totalul electo · 
rilor. Şi lucrurile ar fi fost mai tragice dacă nu exista Fondul Religios 
BucoVinean, stăpân pe aproape 30 % din totalul pământurilor - toate 
ale lui inalienabile 6) .. In schimb, nu există nici o măsură restrictivă 
pentru ca ţăranul bucovinean să nu-şi poată înstrăina părticica de pă
mânt, aşa cum s'a prevăzut în art. 7 din legea rurală din r864 din Ve
chiul Regat. Până la decretarea legii contra cămătăriei,. Ovreiul, prin 
camătă, cumpăra pe nimica pământurile ţăranului, iar cu apariţia, în 
I850, a poliţei, jalea şi· spolierea au fost neîngrădite. Jn r868, desfiin
ţându-se legea contra cametei, se admise parcelarea moşiilor şi atunci. 
apărură bănci şi bande particulare cari ,au stors şi sărăcit pe ţăranul 

I) I. C. Atanasiu, o. c. 2) Verax, o. c. 3) I. C; Atanasi.u, o. c. (vezi Şi 
conferinţa d-lui prof. G. Leon ţinută la Casa Naţiomilă Oct. 1941. 4) Verax 343 şi 
Dr. Pollek, o. c .. , p. 262. Vezi şi B.·Duică, l6o-161. 5) B. Duică. 6) Verax, p. 344: 
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mân şirutean -:-aceasta pânv A 8 , 
metei 1). . am I 77, cand se votă o nouă lege contra 

Aşa că în Ardeal, Evreii profită de , . 
nenorocite ale Românilo V • toate tmpre3urările fericite 

. r ca sa-1 speculeze v · 
eptunle îor : r) când du v 8 8 

. . . sau sa-1 uzurpe din 
·. ei an apelat la capit·al PI a _:: ~ ' IObagH au fost împroprietăriti 
< • • u camatăresc al J'id ,·1 · A ' 
peraţiumlor de. conservare a t .. i1 . o-v1 or ş1 z) m urma 

1 V , erenur or agncoie di 8 , . 
,u. uat pamanturi bune d A d. 1· , . n I 70,. cand 11 
. . . ' an u- 1-se m schimb V A t · 
,nontanlor Şi Evreii au f ' · ' pamau un de ale 
ifundiari 2). . pro itat de acestea ca să devină mari 

In ultimeie decenii ale sec XIX 
eească în. satele Maramureş. t . .L ' ~e o~serva o puternică aşezare 
· ăriie înstrăinării pri·n camvtvu ~1 ' un Ie s au ·putut vedea, rep. ede, 

·· · a a ş1 specu ă S) A A 

toritul, au cumpărat mun i dela R A .. ' u ince~ut să se ocupe cu 
ui şi ale prăvăliei evra; şt' ! ornam mcurcaţ1 în socotelile bir-

...... e 1, 1ar ceeace n'au p t t v 
au devenit ciobani şi baci arendând m .. u u cum~ara au arendat 
a că, repede, numărul stâ~ilor e . unţu pentru Vltele Românilor. 
mate numai din oi roltl., t• vreeşti, a crescut coi::siderabil -stâni 
i şi păstori - de cele :UU:f ldcond~sf~.de ~omâni cari Ie-au devenit 

I M . a eseon un4 ş1 baci evrei 4) 
n aramureş din 80 f T. . . . 

bilimea proprieta~ă de alm111, cda:1, !nainte d~ 1848, se aflau între 
di aco o, au tsparut ~I 1 A B"h . 
· spărut ro5, toate intrate A A. . ~ ' ar m 1 or dm r52 

.1. m ma1m evreeşti 5) In u · 1 . 
!IJ.1 ton dejugăre cadastrale de cel m . b V , • • ngana, ce puţin 
a r862, când Hs'a aco d a1A unpan~antaudevenitevreeşt6) 
. d a cumpărat iAn B hr a~ dreptul 1n Austria, numai familia Roth-

o em1a o pătri d · · . 
or 6 familii nobile mai v h" di ~ev 1~ tentonul care aparţinea 

te" ori mai mult. V , e; 1 n ţara ş1 posedă astăzi (1890) de 
lă 7) In U . dpamant, 111 această provincie, decât familia impe-
.. . . ngana e nord Evreii . t V 

"tă cametei 377 805 m '.. . a~ pu ut sa cumpere, în 1893, da-
v · . ' · oş11, man ş1 m· · d · · . ·· 

ta proprietatea s). Dela r870 E .. tc1, ec1 mat mult ca r/ro din 
~rau . concurenţa. . ' vre11 arendau totul în Ardeal şi nu 

. Toţi aceşti agricultori im ffe • • • 

entele rabinului savant R .P~~v1zaţ1 urmau cu sfinţenie coman-
Praga : „In numele J·ustiţi . elc . lom'. care, ~nv r_~96, poruncea acestea 

. . ei soc1a e ş1 a egalitaţ11 v A v ţ• 
opqetate la ţărani, cari, fiind li siţi d . . ' om impar ;i. marea 
.esa nouă devenind dat ... p .. e ill1Jloace1e de exploatare, se vor 

ornicu noştn, tar capitalurile noastre, făcându-

l) B D · • · . . .. 1:uca„.· .. 2) Maior fosif o. c„ 83-8 . l ' . 
inR.umamen, Leipzig, r939. 56 uil11, 4) T.1fo~a:u_Dr._ ~as Schu~ter-'- D1e Juden, 
1 939, 5) .A.. C. Cuza, loc. cit. 6) Ellenzek- !\Oieritul Evreilor Maramureşeni 

) E. von Egan, Landwirtschaftliche Sk' apB. • '. C .• Cuza, 16. 7) A. C. Cuza, 
că, p. l3I. izzen, erlm, 1878, p. 44-45 - ap. B. 
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se stăpâne, - noi vom fi marii proprietari şi puterea va fi a noastră"1}. 

Şi, astfel, aceste trusturi au pregătit răscoala ţărănească, iz~ucnită 

în Februarie. r907, tocmai pe moşiile din nordul Moldovei, de unde s'au 
întins apoi peste tot cuprinsul ţării, forburăn cari ne-au costat atâtea 
distrug~ri şi încă rr.ooo ţărani, singurii rămaşi nepedepsiţi rămânând 
provocatorii şi exploatatorii. 
· Teritoriul nostru etnic îşi pierdea zi cu zi din originalitatea estetică 
şi morală. Din cele 10589 suflete în ro82 gospodărţi - constituite co
lonii - mai trăind risipite în restul Basarabiei" circa alte }500 gospo
dării, multe din ele· au fost repede părăsite, Evreii îndreptântlu-s~ spre 
îndeletniciri speculative cari nu reclamau sforţări fi~ce faţă de cari acest 
popor simte o repulsie organică. Pela finele sec. r9, găsim 9 colonii, din 
cari, prin r9r2, rămăseseră .de-abia 6 şi acestea pe cale de dizolvare, ca„ 
imediat după războiul de întregire, să 13e accentueze tendfoţa de reor-
ganizare şi dezvoltare 2). . r 

Nu posedăm alte date cu privire la întinderea proprietăţii iurale 
evreeşti în Vechiul Regat, mai ales peptru provinciile de dincoace de 
Milcov şi nici pentru Moldova., în lungul per~oadei care se încheie în 
r9r8. Aseme~ea preocupări nu existau în programul de activitate al 
administraţiunii noastre. 

In Ba~arabia, .au loc fenomene şi mai grave; sau tot pe atât de 
grave. Evreii au avut aici putinţa să se întărească ca ţărani, dar pe 
spinarea ţăranilor. Acest lucru este o urmare a gândului ce-1 frământe se 
pe ţarul Paul I de a se ocupa de problema înfometării populaţiei evreeşti 
din Rusia Albă, când, Derjavin, delegat de ţar să cerceteze cauzele foa
metei, acesta a supus împăratului un proect de a se organiza ţolonii 
în Astrahan şi Novorosiisk. In r8ro, găsim colonii evreeşti în gubernia 
Herson, pe urmă î11 gub. Ecaterinoslav, pentru ca, în 1870, să_găsim 
2r6 colonii ln nouă gubernii 3)'. De aci, s'au stabilit în Basarabia, cam 
pela începutu"! celui de al şeaselea deceniu al sec. trecut. Dealtfel, sub 
domnia rusească Basarabia deyenise un vast câmp de colonizări cu 
populaţiuni dife~it~ 4). După monografia „Bessarabia", Evreii s'au 
colonizat în şease judeţe : Hotin, Soroca, Bălţi, Orheiu, Chişinău şi 

Bender, formând r7 colonii 5). După cercetările făcute de I. C. Băi-

1) Vezi Poru:ica Vremii 3 Aprilie 1939: Document descoperit d.e naţi?na-i 
liştii spanioli în finagcga din Madrid şi din Mellila ~i publicat . în ziarul. italian; 

Acecialo Terdi" din 8 Oct. 1938-0 Pro'.ecţie a Iude1lor. 2) Dr. E. Tatom1r: Con-. 
tribuţiuni h Studiul Evre lor. Buc. 1937. 3) Enţiclopecliceskii slovar, C<:loniile evreeşti,. 
v. 22, p. 480 şi urm. 4) Bessarabia, :Moscova, 1903, p. 187. 5) Dupa mon. „Bessa
rabia", p. 187 : în . jud. Hotin, ei:a una la Lomacinţi; ro în jud. Soroca; Nou~ 
Mereşovca, Lublin, Vertujeni, Căpreşti, Mărculeşti, Egurina, Briceva, ~umb:ăv_eru, 
Starovca .şi Tele;neştii no-qi ; In jud. Chişinău : Gulboca şi Constandinovca ş1 una_ m ~ud. 
Tighina : Tomanovca. In jud. "Bălţi : Al(ţ:x;andreşti şi Yadu lui Vlad ; în jud. O;he1 : Ş1bca 
şi Nicolaevca Blagodat. 
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nu pentru vremuri mai apropiate de noi, s'au .alcătuit vre-o 200 cen
de colonizare evreeşti, până în r9r8 şi toate acestea datorită u · . . ne1 

u_ :n1 putermce de încurajare, cu credite foarte mici între I-'> 11 o; 
, . ..., ' - 72 !O' 
.marea !unda~iun~ ~vree~sca 1: C. A. 1). Totuşi, aceşti colonişti evrei 
dovedit aptitud1m agncole şi tragere de inimă Din cele ro85g 

te în ro82 gospodării pentru pământ 2).. · . 

. J?esja:dins,. ven~t în ~rin~ipate ca să cerceteze la faţa locului te
cia plange.~1lo: şi. a agi~aţ111or evreeşti, scria, în r~67, următoarele 
e arendaşu evrei: „„.iau pe cinci ani uzufructul pământului.„. 

V so~da lor ţărani .aprig taxaţi, supravegheaţi şi zoriţi, ajung astfel 
araţi antreprenori de cultură, fără a fi vreodată agricultori'' 3). 
cultor „nu este -vobs.erv~ ·B. Duică -dar, dacă nu lucrează pă-

1, el :1 aren~eaza. Şi se mtreabă : Cine lucrează? -Tăranul. Acel 
cu.~iept1:1 şi mâinile crăpate de ger, cu obrajii că;uţi, cu ochii 
daţi 1.n adancul capului, acel ţăran care, robind din noapte până 

. apt~, ia dr~pt plat.ă a zecea parte din ceeace câştigă antreprenorul 
un smgur Jidan abia a zecea parte. Astfel se face că un singur ţăran 
e o întreagă famiţie d_e Jidani 4) cum îl descrie Torouţiu. 
·Contractele agricole - aveau ca punct de plecare înşel V • . 1 . v . ac1unea, 
.tic. m~a. m~i cu seamă la taraba crâşmarului evreu şi avea drept 
u JUnd1c hbert~te~. ţă:anului de a-şi angaja munca sa 'anticipat 

• ~~1 term.en de cmci atu. Dar aceste tocmeli _agricole purtau grele 
iţii- s~ne m,arele poet -şi ne dau să înţelegem ruinarea ţăranului 
sub regimul libertăţii sătenii au trebuit să ajungă într' o stare mult 
ea. decât fusese înaintea legii rurale din r864, revăzută în r872 5). 
. „Era o lege barbară - accentuează cu amărăciune R. Rosetti-
pune~ nou.ă ~ătţi din zece ale Românilor în afara dreptului comun. 
c~ra3a, ui1:1itor, exp~oatarea .:ămătărească a_ ţăranului prin crâş
ş: arendaş!. Multe dm datorn1e contractate într'un moment de 
şi considerabil majorate de crâşmar erau, ca urmare convertite 
meli ~~.icole': 6

): E:reii, ca şi câţiva proprietari puţi~ scrupuloşi, 
complic11 daca nu şi asociaţii .crâşmarului în aceste speculaţiuni 
e. E:_te în afară de orice îndoială că, sub regimul legii din r87

4
, 

ul plat~~ adese~ câteva dumineci de beţie prin aservirea, pe cinci 
a m~nc11 sale şi aceleia a familiei sale" 7). 
E1111nescu, analizând diferite tocmeli agricole, găsea că dobânda ce 

a _}ăr~i:,ul pentru ceeace primeşte în. pământ şi în nutriment riu 
ai mica de 90 %, dar în cele mai multe cazuri oscila între r64 01 
O/ 8) S 1 /O 
/O • , toate acestea aveau loc la crâşma Evreului - poarta 

I) V~zi şi o problemă de conservare naţională în Rev. Economică 
193

6 N 
:1bia, ~87: 3) ~~s Ju~fs d: Moldavie. 4) Op. c. 170. 5) Chestiun:~a isr~elit~ _:_: 

, clin Scrieri politice ş1 sociale. 6) Op. cit. 171. 7) Ibid. 172„ 8) Ibid, ibid. 



1 ul infam de degenerare a rasei' 
iadului : aci se punea în e:z:ecuta:e pan .. Şi aJ·.ut;ţi de legi barbare, 

. . vtv pnn robirea muncll. ' . . . 
Prin beţie, pr111 cama a, . . . un comandament div111 sau 

· · esc ş1 n1c1 
:cari nu respectau nimica omen .. 1. ricole - închee R. Rosetti -

1 t ea acestor tocme 1 ag . lv V . 
nationa , „execu ar fv tv de autoritatea comuna a careia 

> • V • b b rV • ea era acu a • 
·era draco111ca ş1 ar a a.. 1 f tar - de bună voie sau cu 

d tractantu re rac .A1i incumba de a a uce con . . '' 1) 
· 1 · f ţv de care se angaJa · 
:forţa --la câmpul a:e uia a a t• tv de Evrei în regatul Ungariei, 

Vorbind de agnc~ltu:a y:a~:c:t:l magnat se ruinează în aceiaşi 
.Elysee Redus spune c~, ş1 aici, A gt' td una proprietăţile lui înecate 

. ţv ul ş1 aproape in o ea . . .. 
măsură ca ş1 · arau v di"n administrator11 mo-

J.d . · un numar mare .· 
·în datorii trec la UJ?. 1 an ' 1~r . d v pământul la chiar ţăranii 

. b" A ·Trans1lvama aren eaza 
·şiilor e1, cu deose ue 111 d 'A · .1 1 de muncă şi în felul acesta, 

. . . t 1 V tesc aren a in z1 e e ' . 
·pe cari 1-a ru111a sau p a . . A . 1 1 O eilor 2). Fenomenul acesta 

· ' · estab1ht m fo osu vr 
vechile corvezi sau r . V câte am văzut, şi în Maramureş. . 
.era foarte frecvent, dupa . 1 A Moldova o profesiune 

.. 1 d ise mai a es 111 ' 
Arendarea moşn or eve~ , f l·oniştii speculatori să rea-' 

. b"l . re aJuta pe pro es . . 
.din cele ma1 renta 1 e ş1 ca . . A 1 administrativă ş1 ansto-

. b"l . estlgm 111 urnea 
lizeze averi considera 1 e ş1 pr. 1· t ·u am ajuns la revolta 

d . Cu acest sistem spo ia on ' . 
erată. 111 1907, ; . . onsta din presurarea ţăranului, care; 
·din 1907' căci beneficiul lui c . . A a pe par ~i a început să. 

. A v d lemn a pus man 'T V A du-se adus 111.sapa e ' „, . 
vazan . . ·1 ·1 r proprieta:n S). A 

.J· efuiască 111stalaţium e man o . Evreilor Fiindcă au fost 1 
• • A t v nu era numai a · v 

Dar v111a 111 reaga . d . "d i"lor şi biserica oda ta c 
. · d" · an aren au Jl ov 

Moldova propnetan o rnş1 c . t re să plătească jidovul 
· d" · şii trebuiau, ca a a • ·. · V A . 
moşia 4). Drept ere 111c10 1 . fi· indcă şi aceasta sfant 

. . · d A china Domnu u1 - . 
:arendaş ş1 bucuria e a se 111 . t marfă bună de câştig. A 

. . b' t d bursă reprezin a o . d ·bucurie era o 1ec e ' v dă ş1 efecte . . aterie de bursa - mone . 
·că pentru Ev:re1 to:ul .este m V t 1 t drept de închinăciune, pn 

h v . . 1 1 c111ste munca a eu ' . . ·1 d 
·comerţ, art11-va or ' ' . . .t' S culează efectele şi acţium e . 
·tenie şi marfă în înţ~lesu: o~1Ac111u: . V ple cumpără şi le vinde, ca să 

· 1 · 1 t c din mana 1n mana, e V A ·tot felu ş1 e e re V t' ·c1"odată care este stapan · v 1 A d V făra a se ş 1 m . . 
răscumpere ş1 sa. e ~evan. a, d . . fi aceste efecte şi acţiuni. 
·unei întreprinderi, dm orice Qmeniu ar 

3. Cârciuma evreiască, ~amăta, 
instituţiuni bancare, finanţe. 

. •t lui vorbindu. mult de bunăvo111ţa cetl oru , . . 
Poate am abuzat prea . . . . - . Dar cetitorul atent ş1 bm 

. d cârcmmarn evrei. · ' A . v • t 
mereu ş1 mereu,. e~pre . d:, d" r dere acest lucru: carcmmar1 
voitor, va trebui sa nu piar a m 'e V. v. 

geâgraphie Universelle, III. P· 354· 3). 
. I) Verax, .r7r. 2) Nouvelle 
topopescu, o. c. 4) verax, o. c. 

17'.> 

o problemă vitală- pentru Evrei - cârciuma Evreului a fost, 
a prima ei apariţie pe pământul româpesc, purtătoare de toate sufe-. 
ţele şi nenorocirile, ea a fost pentru noi poarta iadului, pe câtă vreme,. 
tru Evrei, ea era cheea îmbogăţirii repezi, deci, cea mai accesibilă. 
pa:ţiune pentru aceşti „vagabonzi şi cerşetori", pe cât de rentabilă„ 
atât de fără risc. N'umai astfel se explică lupta crâncenă şi îndă-· 
·că dusă de Evrei vreme de două decenii, începând cu 1859, pentru 

Anda cârciumii evreeşti 1), fiindcă, numai prin această cârciumă,. 
eii îşi făceau un capital, ucigând fiinţa neamului şi acaparând toate· 
ăţiile ţinutului, începeau după aceea, să facă trafic de camătă şi de· 
trabandă sau arenzi de moşii şi de percepere de acsize şi impozite: 
'recte, ·de aci, treceau la negoţul dela oraşe, de unde, pornea toată 

irea ·şi altele, adică deveneau stăpâni pe piaţă şi subjugau trupul. 
fletul naţiunii .. 
Aceşti cârciuma1i reuşesc să inunde toate satele de peste întreg: 

Tinsul teritoriului nostru etnic. Odată cu legea abolirii monopolului 
aveau boierii pe moşiile lor de a vinde numai ei băuturile- lege· 
avut loc în 1864 - numărul Evreilor cârciumari a crescut· consi

bil la sate 2). Şi, în aceste sate, debitele creşteau în afară de orice 
inţă şi, de aceea, fiecare cârciumar căuta să-şi atragă clientela 

-oi:ice mijloc. Dăm, aci, o statistică impresionantă asupra cârciu
r aflătoare în România până în 1878, dată când s'au luat măsuri 
e în sensul ca Evreii cârciumari să n'aibă acces nici în târguri şi 

\ 

şoare, pe cari, însă, ei - privind pe acestea din urmă - în lupta 
la care au chemat, în ajutor, presa, finanţa şi diplomaţia iudeo-

naţională - căutau să le treacă în categoria comunelor urbane„ 
ml locunde li era îngăduit a face cârciumă. In. _1873, erau 22.233 
unie,; în 1876 - 24.197;. în 1878 - 33.865 3). Intervenind legea 
4 Şept. 1881, găsim - pentru 1822 - 28.6I5 cârciume ; pentru. 

..:.:.__ i3·550; dar numărul lor creşte - în Sept. r893 - la 27.n1„ 
ca, în. r903, să scadă la 2r.545 4

). Il:l.tre 1893-94, scrie A. C. 
rau, prin comunele rurale, 17„526 cârciumari. - nici ro% din 
ele din Moldova nu erau româneşti. Şi pentru acelaş interval -

tă cu amărăciune. acelaş venerabil cătturar--învăţătorii satelor, 
tă. W,ra şi în Dobrogea, erau deabia 3741 şi pe câtă vreme dîn 
de acsiz rezultate din tâmpirea ţăranului se realiza suma de Jei 

:773, pentru luminarea aceluiaşi ţăran se cheltuia doar 4.080.798 ")~ 

. r) Verax, r7r. 2) La question des Israelites e:w Roumaine, Paris, r86g, p. 2g. 
1 anonim. este identificat prin J. Levy-'- după cum sta scris· la cota II/19664 

• .A.cad. Române. 3) Expunerea situaţiei Tezaurului public din (30 Sept. 1878. 
şi 1887, p. LVI- ap. Verax, 17!. 5. I. Maior, Problema romanizării economiei 
e, r940, p. 2i 4) Ibidem. 5) .A. C. Cuza, o. c., r22-23. 
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Şi ca să ne dăm seama de situaţia îndobitocitoare a ţăranului sub robia. 
cârciumarului evreu, este binţ să reflectăm adânc. asupra cantităţii de 
I5 milioane litri de alcool debitate pe anul r869, de· cârciumeie de peste 
tot întinsul ţării adică din Vechiul .Regat. In urma măstlrilor luate, 
se înregistrează în r902 de-abia 8 mililitri alcool debitaţi de 21545 
cârciume .. Cârciuma ·ajunsese să dea, pe r893/9II, în jud, Iaşi. 
372 lei pe cap de locuitor rural şi s~ micşorează pe măsură ce ne 
depărtăm de mulţimea Evreilor, încât Mehedinţii dă de abia 0.31 

de cap de locuitori. Fenomenul acesta este cunoscut din vechime şi se perpetuiază, 
accentuându-se. Tot aşa se lucra şi în prima jumătate a sec. XVIII 
când chiar tipsierii ţineau acasă câte un poloboc-două de oăutură, ba 
chiar şi „ţambelarul'~ muzicant la Iaşi 1). Dar şi în perioada de faţă 
în toate satele Moldovei, orice casă locuită de Evrei era o c.ârciumv 
(Vera:ii 121). Cârciumarii, scria J. Levy încă din 1869, erau un flag 
pentru poporul românesc. 2). Şi n'. a exagerat cu nimica. Cu un fanatis 
feroce şi cu o sadică satisfacţie, dela apariţia lor pe meleagurile noast 
(este vorba numai de provinciile Vechiului Regat), Evreii au fost 
raziţii şi hienele noastre şi, în niciun fel şi sub niciun raport, eleme11' 
productive. Fiindcă aceşti Evrei cârciumari au ştiut să exploateze 
rafinament buna credinţă şi simplicitatea ţăranului, prin comerţul 
rachiu, împrumutâi1du·1 în bani sau în furnituri de băutură şi de mărf 
aJimentare contra produselor ţărăneşti - îndeosebi, acest schimb 
bunuri îl aranja' mai bine ca orice - produse pe cari le revindeau chi 
la ei Îll· cârciumă sau la oraşul vecin, cu 300-400 % câştig. 

3

). Aşa 
ţăranul român ajunsese - spune acelaş J. Levy - o mină de aur peri 
Jidovi, Evreul u.n fac-totum, iar ţăranul exploatat pâ,nă la sânge 

In celelalte ţinuturi ale teritoriului nostru etnic, Evreii· au 
tivat în acelaş fel. In Transilvania, lucrurile se petreceau î.n con 
identice şi proporţiile distrugerii erau· tot aşa de mari. 

Elysee Redus scria că - după cucerirea Galiţiei, Rusiei-Şi . 
loniei- Jţdovii treceau în tăcere la cucerirea Ungariei şi a plato· 
transilvănean. Aproape în toate satele slovace, rutene şi române 
chiar în cele mai sărace, poporul ales era deja reprezentat prin un 
nuitor de bani. In unele părţi; unde Jidovul este încă singurul 
ţine hanul sau dugheana, el esie acela care vinde rachiul pe credi 
care, la nevoie, avansează. mici sunie debitorilor săi, în schimbul 
frumoase hipoteci. Rezultă din aceasta că, încet încet, pământul t 
în mâinile Jidovului 5). 

r) N. Iorga, Ist. Evreilor. 2) O. c., p. 29. 3) Ibidem. 4) Ibidem. 5) No 

Geographie '\Jniverselle, III, p. 354· 
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A In lupta crâncenă pornită de Un uri A . 
oman, au fost favorizaţi Ev . .. ~ impotriva elementului băştinaş 

A d ren, cari au pvt 
ucuran u-se de spriJ'inul cel . d . a r.uns peste tot în Ardeal 

b
. · · mai racoruc 1 t 1 · • 

. e o icem negustonile la t A A a . s atu Ul maghiar. C 
• V sa e se mvarte A 1 . „ um 
urna, sprijinul statului se ex 'tv se m egătură cu câte o câr-

A ·1 b ~erei a cu uşur· ţv· N aru or revete de cârcium V d A . m a... u se dădeau· R -
. lvt't f a, ecat arareori f o Y a 1 e oarte scump E , . . d . ' cu oarte multă ·greut t 
. ~·· . . · . vre11 eţmeau a a e uma Fleissig, pentru fa· bri· . . proape monopolul brevetelor 
· carea spirt 1 · d · · 
spunea de- brevetele de A . V • u. Ul 111 Făgăraş de pildv 
v v carcmma ale f t · ' a, aga:aşului. El exploata aceste brevete oa: e multor sate din ţinutul 

ngaJa un proc~nt derizoriu· p t , dand negustorilor pe care îi 
v 1 en ru munca 1 1) A . 
.. eau oe peste tot cuprinsul A d 1 1 . or . celeaşi fenomene 

di t A . r ea u Ul und t' . c eze. 111 toate compartimente! . ţ'.. e ace.ş i Evrei începeau 
In Banat pvt d • e vie 11 economice 2) 

A , a run erea Evreilor ia ro . . . A 
c. XIX, 111cep să pătrundav A 1\iT' p porţn. Cam pela mceputul 
. A d , in lharamureş A b d ~san u-se mai ales din Pol . . ' 111 . an e numeroase re-

A • A „ orua şi aşezându . . ' şmari" 111 miJlocul unui pop . -se, ca mici negustori şi 
â1:d, l-au otrăvit şi degenera;~) a;fn: şi cump~tat, pe care, curând
h Ovrei, cu haine rupte ş1· m . da -au despmat de vite şi de cisme 

bili' d · ur are zv v 'ţ' d . , e toate crimele 4) C , 1 '. apaci 1 e ură religioasă. ca-
. . · · raşme e dm Mar · ' 

• os. - Hanurile evreeşti ravsp' d't - amureş erau ceva mon-
. · . an 1 e peste tot · _guri sau marile răsc.ruci de d . . .--;- prin sate, cătune 

At h' rumuri-nu d b't ·' . ' 
.a rac m. „Are de toate han iul . e 1 au nmuc altceva 

dec.ât rachiu" 5) Del 
8 

g evreu, spune un călător dar 
ii1 . . a I .70, arendau tot . , . '. A nu 

c e supuse acesteia : islazuri, crâ m . ·, şi m Ungar~a ş1 m pro- . 
;le :putea sta în cale dând f ş . e, .şi, m lupta lor, distrugeau tot 
te un judecător car~ le-a foostc dcafsei riva~ului creştin, ucigând pela 

I B 
· . . . e avorabil efc 6) 

·.'·' . n ucovma Jalea . . ' . . . } era mare Şl viaţ d' A 
.r848, toate cârciumele erau în m, .. a m ce. m ce mai aspră. Incă 
ea pe . aceşti Ovrei - în memor:;~1 ~v_reAeşt: 7). Boerul Balş îi zu

catori la îndatorire ca inca bT .d u~ mamtate la Viena - ca 
măr~t, pentru ale ;ărei tre:~n~~ a~~~ice lucru. afară de arendăşie 
al dm Ucraina - lucru ce f t . eau rachm, cam de roo.ooo 

· · a os oprit A aJ.uns să dicteze în aceas.tv fr V m urii:a acestor plângeri s). 
A · a umoasa Buco ,1 v A 

e se mghesuiseră în oraş . t v na, „m această ţară 
. e şi sa e ; unde se înşfraseră prin crâşme 

r) Al. ~ă:bat, , Dezvoltarea i stru '/ 
2d) B. Dmca, o. c„ passim 3) ŞJ . ctura economică a Ţării Oltul . es K · · · · von Csapl · 'I' m, 1938 
olf ne:;;:~~i~h~e~~arn (Wien), 1821, I, p~:~c:,şi o~ographisch- ~t,?-tistiches 

138- . armaros, Munchen u L . . 45 ap. B. Du1ca p 122 
40. 5) L A s· · . · eipz1g 1885 8 ' · · .witz 1884 S . mngmowicz-Staufe Die V lk , p. 12 ' 166, 77-78-

: I .. Polek ~ p. l g-190 - ap. ibid, 149-lSO 6) Vo . ergruppen der Bukowna 
, . c. 259. 8) Zieglauer, o. c., III . 6 ez1 ~ota 3, aut. cit. 77-78'. ' p. 0• 62 şi 97 - ap 'b'd • 1 1 ., p. 149· 
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şi hanuri dealungul tuturor şoselelor'', formând; în curând, în r894, 
95 % din cifra totală a vânzătorilor de băuturi - rachiu, vin şi bere, 
(în 1885,,eraµ 316 crâşme pe localitate), sau din 1894 debite de vin~ 
ber~ şi rachiu, 96 % erau jidani, în ţara în care, dela 1867 (21 Decembrie) 
puteau să cumpere şi moşiile mari, ca yi pe cele mici, fără restricţiune 1). 
Astfel, ajunge, în 1912, să numere în această ţară circa 1800 crâşmiri 
evrei, alături de 500-600 creştini 2). Deputaţii Dietei, în scop _de a · 
s.căpa provincia de aceşti crâşmari - cămătari şi otrăvitori, - au apli
cat asupră-le un bir special de un milion coroane, contra căruia însă 
Ovreii al.l dus luptă aprigă, în şedinţele din 1912 ale Dietei 3). 

Iri ce priveşte metodele de desfacere şi calitatea produselor, ele 
erau specific evreeşti. Produsele acestor cârciume şi poverne erau curate-. 
otrăvuri. Cu rachiul pe care ei nu-l beau, (\,ar pe care îl amestecă c 
vitriol, înşală pe Român, otrăvind cu aceiaşi lovitură oraşele şi satele, 4) 

scrie E. Desjardins. Producătorii, în întrecerea lor de a vinde câ 
de eftin, puneau în consumaţie alcooluri necurate, rezultate dintr' 
distilare neîndestulătoare, adăogându-li-se apoi dlfery:e uleiuri Şi esenţ 
pe;ntru a le drege gustul sau aroma. Şi, prin aceste debite de răspândir 
a otrăvurilor, fiecare cârciumar căuta să-şi atragă clientela prin vân· 
zarea pe datorie şi darea băuturilor în schimbul produselor naturale 5) 
fiindcă el ştia să exploateze admiiabffnevoile sau chiar viţiile ţăra 

nului, pentru a-i cumpăra dinainte şi cu preţ de râs aceste produse 6) 
Din asemenea băuturi, rezultate din alcool de proastă calitate, et · 
sulfuric şi alte otrăvuri, rezultau mare parte din afecţiunifo mintal 
precum şi sterilitatea şi mortalitatea aşa de mare a copiilor şi, în m 
indirect, groaznica pelagră şi multele crime 7) •. Iată ce scria un core 
pondent vienez al unui ziar parizian, încă în jurul anului 1870 : „Am c 
noscut personal pe un inginer francez, stabilit în regiunile acelea, ( 
noastre) care îmi/zicea cu o întristare adevărată : „Imi este aproa 
cu neputinţă să ţin mai mult timp pe aceiaşi lucrători. Evreii vin : 
scontează cu mult îainte salariul săptămânii şi-i înveninează în toa 
puterea cuvântului cu băuturi de toate felurile. Sunt, printre lucrători 
unii cărora din aceasta li se trage moartea ; alţii îşi pierd repede gus 
muncii.". Marele număr de cârciumi deschise, mai ales dela 185 
în toate colţurile de ţară ale Moldovei, împinsese natural populaţia 
rală la alccolism, în aşa mă.sură, că consiliile de revizuire constatau n 
meroa~e cazuri de degenerare. 9). Exploatarea. săteanului în Moldo 

I) Verri 243 şf B. Duică, 160-161. z) Din Protocolul stenografic al. Di 
din 17 Oct. 1912, p. 162 - ap. ibid., p .. 167. 3) Ibidem. 4) Les Juifs de Moldavie, P 
1867. 5) A. C. Cuza, o. c., 6) Verax, 188. 7) A. C. Cuza, o. c. 8) Eminescu, st. 
9) Verax, 168-619. 

'.j77 
constată marele poet . 
A 1 - pr111 manope 1 
mţe egem pentru ce el nu numai V re, e ~zu:are, prin beţie, ne ajută 

ntru c~ el ni se înfăţişează abăt t ca n .a. mamtat, dar a dat înapoi • 
ntru v1aţă. Si ne dă 't u ca un id1ot, fără viaţă şi fărv Jv , 
ntru an 1 . , ca eva date· asupra crimi . V • • A a p acere 

V :1. r872, au fost urmăriţi . t . nahtaţ11 in creştere: 
5 ţa:a111; pentru anul I874, urruă;ie~1 ru cnm.e 664 inşi, între cari 
easta creştere _ conchide E . ţ 1494, dmtre cari 96I r . 
lor şi delictelor ca sav pr mJnelscu - destul de considerabilav ara~. 
ţul · ' ovoace a o-A d · a cn-

u1 moral şi împreună cu ac i,,an lre, dovedeşte o micşorare a 
este destul de bine cunoscut easta alterarea simţului dreptului 1) 

cium · ·1 · procesul · b · · an or, al celor r39 ca~r . . . - ş1 o 1ectul acestu1.·a ._ 1 
t 'l v , c1uman dlll I · A a 
. a ;a va in presa şi în cercurile ad .. aş1,. rn r908, cari au ~târnit 
dea organele competente au înd V m:nrsvtrative şi judiciare ale ţării 
~:- rachi~ri, lichioruri şi vinurr:z~~~ ~; verse toate băuturile spir~ :c sau diverse colorante artificiale ş: rcat~ cu zaharină, cu acid 

.asa de oameni voinici 2) ' bautun capabile să <lege 
Mv "1 . . nereze 

asun e luate în repetate rânduri . . . 
e la sate nu duceau 1 . : ca Evre11 să nu deţin V , 

e prin fra~dă . r a numea pozitiv; fiindcă ei le deţi a car~ 
. . . . . ie camuflându- b . V • neau ma1 

nţ: ş1 puţm scrupuloşi - în reali se su f:rm~ de Români com-
v1ndu-se de licenţa . . . tate, servitori în ga3· ai Ev il. . 

. ~~~ar~ re~ 
.· , exerc1tau tot felul d . sau arendaşului. Şi în· .c 1 ·1 · 3) v V • e speculaţiuni_ : ' .leu 

. e. · Saracia lucie a ţv 1 . . unele mar cămătăreşt· 
şi v · aranu u1 din M ld 1 ca 

rascumpărării corvezii - t t o ova se datora recoltelor 
<laş sau ~ârciumar 4). oa e aceste datorii faţă de proprietar 
In realitate 1 . , ' mare e vinovat d 

arul. Fiindcă spune E . e aceste stări de lucruri era 
eb . ' mrnescu velniţe! d ' pro-

u1a consumat şi s'au ad . ' . .e pro uc.eau rachiu rnhlt 
ăceau u f"· v us mulţi ~vrei ca să-1 d f v ; . . şor, undea propriet . . . es aca şr aceştia 
a cons ' • aru impuneau r V • .. urna anumite cantităţi ea recarura din supuşii 

eau ~ontra rachiu. Şi astfel s? .n. Ba, unele plăţi pentru muncă 
nerg1e de caracter fără en ' .a a3uns la o populaţie nesănătoasă 
utu V ' ' erg1e economic V , • , 

ra, o populaţie în care. . a, care 1ş1 vindea fuutrca 

.
doarea mâinilor ei se cap1"tal1~zeort:1~tatea creşte înspăimântător 
• fv V 1 • V aza 1ll m A• "1 • ) 
' ar~ rmba, fără naţionalitate - A h ~Im e unu1 element' fără 

Ell11nescu S) mc eie cu atâta am V V • sv · · arac1une 
a trecem la cam V tă V A 

ată a acestor a - alta mdeletnicire d 
poporaţiuni parazitare . , e căJ?e~e:nie şi 

ăritu1. ş1 1ll complicitate .. cn 

l ~lllinescu ib. z) D C 
'ierax ,187. ) Ide r ... Şuruuleanu, Procesul cârci . . 

4 m, r68. 5} Scrieri pol"t· . u~ar1lor dm Ia•i V ·or~_._ 
I ice ş1 sociale. 'I , • .w.....,.,„, 

lll 
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Capitalismul apare, în orice ţară agrară - scrie St. Zeletin - sub 
forma de comerţ şi de camătă, în care primă formă el este eminamente 
distructiv, anume, blestemul proprietarilor de pământ - mari şi mici, 
pe care îi preface în naufragiaţi sociali şi, de aici, într' un factor de desor
ganizarel). Această operă de distrugere îşi trage origina la noi cu mult 
înaintea tratatului dela Adrianopol şi nu cum susţine scriitorul pomenit 
mai sus, că acest fel de capitalism şi-ar fi început înrâurirea odată cu 

încheierea acestui tratat. Capitalismul acesta inferior cu caracter de distrugere este prac-
catft din cele mai vecbj timpu'i de st,ăini, in deosebi de E,„ei. Felul 
Evreilor de a debita 'produsele otrăvitoare - scrie venerabilul lup
tător dela Iaşi -înlesnea camăfa şi aducea ruina desăvânşită a familiei, 
mai ales pela sate, prin faptul că întreaga muncă a omului şi tot ce i-ar 
putea sluji ca hrană se prefăcea în rachiu falşificat, care îi otrăvea să_. 
nătatea şi producea acea degenerare a rasei noastre care o făcea să nu 

se mai poată înmulţi şi să piară de inaniţie 
2

). Hăşdeu, vordind de Ovrei, stabileşte că el este cămătar mai întâi 
şi mai presus de toate. Shakespeare îl cunoaşte pe Ovrei de cămătar 
prin Shyl)ock, Balzac prin Gobseck şi Alexandri, deasemenea, pd6 
)\foise. 3) Camăta, zărăfia şi banqheria evreiască sunt; la originnă; î strânsă 
legătură cu cârciumăritul şi constituie cele trei feţe ale tmuia şi ace 
luiaş parazit şi speculator - Evreul. N'ici un scrupul '·nu-l deosebe · 
pe unul de celălalt. Fi.indcă bancherul a născut din aceleaşi viţii şi tur 
pitudini, din viţiul de speculă fără nici o trudă a suferinţei şi munc· 
Românului. Evoluţia dela cămătar la bancher o găsim numai în timp 
dar nu şi în metode. 'l'impul şi măsura banului agonisit prin speculv 
ica şi tendinţa d~ a apare cu o tarabă fastuoasă, tăcea din cămătar 
bancher .. Mijloacele erau aceleaşi, scopul identic, numai titulatura e 
alta. Cămătar sau bancher, Evreul rămânea acelaş spoliator. 

Se şti~ - scrie G. Zane -că Evreii aveau pentru zărăfie o atrac 
specială, Jcăd, încă din primele decenii ale sec. XIX, nu mai întâln 
în Moldova nici un. zaraf creştin. Cu timpul, recrutarea bancheril 
se face aproape numai dintre zarafi - evoluţie asemănătoare acel 
din.""Apus. Cel dintâiu bancher al cămătarului evreu este acela care 
mulează calitatea şi de negustor şi de zaraf 

4
). Dealtfel, în acest se 

se va proceda şi se vor dezvolta la noi instituţiile de credit, cele 
multe, cari vor fi. sprijinite sau înfiinţate ·de finanţa capitalistă. K 
Marx îi caracterizează în mod plastic : „Evreii, împrumutători pe 
cămătari şi lipitori, au fost primii noştri bancheri, primii noştri tr 
cauţi de bancă - vorbind bine înţeles, de cămătarii din Apus' 

1) Cooperaţie română? r925, 2) Op. cit., p. r26-127. 3) Trei Ovrei, p. 45· 4l 
cit. 126---127. 5) G. Zane, o. c., 347 şi Der Kapital, III/, 151 - ap. G. Zane, 

179 

. _Din memoriul prezentat Camerei , 
despnndem aceste amarnic. e const tv . ' m r868, de cei 3r deputaţi 
·" · · · a an· p ·· ' .1mpmş1 de instinct în . 1 : " 0!5esor11 unor sume im . a exp oata pe cei d 1 V ense, 
~mia lot născută Ovre1·1· -s' d d i e a ta rasă, îndem. naţi de lav -

o J au e at a V vtv • :ş1 pe o scară aşa de întinsă focât d . ca~a _ane fără nici o rezervă: 
·Ca vt d . au espmat Şl !Ul t .. d ma a a . evenit o plagav t „1v1v na mn e famili oogate . · . enu1 a care s' A t" . . · 
:social ş1 care seacă izvorul forţel ... la m ms asupra întregului corp 
z . or vu a e naţi · · A 
are a capitalurilor. e cauza . urui. ceastă monopoli-

bA t . . cea ma1 naturalv . . . an me ţara de ani de zile'' I 1 a-a cnze1 monetare care 
c t · ar mare e Emi v A oncen rarea capitalurilor î A. . . . nescu, cautand să explice 
1 l" . n maim evreeşb s V e-au rea izat mai cu seam V • • • ' pune ca aceste concentrări 

l
A . a pnn operaţn ca · 

•· :Samsa~_acun, prin traficuri ri .. A n „n~ produc valori, prin 
;operaţu de oancă ce ei fac e,xppl nt~pedr~ţu mdoelmce, prin aşa numite 
t . . • oa an imp · v il 
oare sau_ m1:erie sau prostia tuturor" i reJurar e, starea de strâm-

DesJardms descrie plastic f ) . ,~qm:rţul său, (al Ev;eului) prin ex:re~ul cametd, zicând: „n„ 
1:11 nevoie, câmpul nemărginit al vis e~ţa, efomentul său, cea dintâiu 

e1dea dezmierdată a răz1-. V ·1 urilor sale de puterai în viitor nă-
o V • uunan or sale tai . f V • , ancuţa, „la ·petite semaine" (îm rum mce .. aţa de creştini, este 
mare), camăta înfloritoare în toatp r ·~tul pe termen.scurt cu dooânda 
~r~eze pe împrumutător prin :V ai:1 e u~de stat:il n'a putut să salv-

c1 - adică la noi ·-n .u este ~ncd1 ndaţ1~nale ş1 cu dooândă legală. 
• o A • vorua e ooa d V f V _ş1 ~aul. ;ând grâul lipseşte la noi A n a ixa ; Aoanul este marfă 
+, cand graul lipseşte oa· nul t . 1, (m Franţa), fanul este scump . 

' eseş1e scum f" dv ' 
pensatoare. Cu un cu A t . . .. p, nn ca nu este industrie 

t . . . . . van , avutul fond totul le t d v A 
.. mei capitalişti nici· 1-.a v • ga e pamant nu ' u nea Şl camăta r . . . ' 

as.upra capului oricărui p . . s aş1etoare este suspendată 
t . ropnetar mare . . . 

cu pe Jidovi deţinători ai cele1'· , . .sau mic. Aceiaşi cauză i-a 
c t " 2) · mai man părţi d' 1-. · ·.· e c. . Marea proprietate f . . V m uununle rurale · · unc1ara era d f . ' 
Ul ~upus st.răin care deşi· e apt. rofotă capitalis-

. ' , nu avea pr · t t , avea în schimo d ţ• · opne a ea de drept a pămân-
. ' e merea de fapt · f 1 · 

?r ş1 a ooiceiurilor. In r865 este 26 ş1. ? osmţa sa, prin eludarea· 
. ~ţă cu titlu de ipoteci ia~~ o A .[ mihoane grevau proprietatea 
lau cu aproape zo of d. ' 1 o an:1 e socotite numai la 20 of echi-

t . . ;o m va oarea mtre 1 . V ./o 
a pe o medie între TRfr7_

1866 
. 1-. gu Ul export al ţam - cal-

lt· .....,. - ua erau ·· · d' . e de gr1âu 3); Indrăzneala ac' V n:a1 n:ar: m valoarea întregi 
t· bancherii din Brody estor camatan aJunsese atât de mare 
· .· . . au cerut să î teci . a moşiilor 4). . mprumute ţara pe baza. unei 

.. 
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Ca să ne dăm seamă de uriaşa fo,-ţă de exploatare şi de nenumă

ratele tentacule ale hidrei cănătăreşti sub caŢe gemeau p10vinciile 10-mâneşti, este de ajuns să menţionăm că, nnmai in )3ncureşti şi numai 
pentru anul 1878, eo.-istau 324 bincheri şi zarafi ev1ei faţă de 164 orto
doxi; 892 samsari şi comisionari, toţi evrei; 172 arendaşi şi antrepre
nori, ale căror operaţii mai ales de căffiătârie erau prea cunoscute; 
347 rentieri cari nu se mărgineau numai la odihnă ; la aceştia toţi, 797 
capi de familie fără profesiune, cari- observă Eminescu -dacă nu 
trăiau ca muncitori cu ziua şi dacă nu erau rentieri, industriaşi sau 
comerciani\, trăiau desigur de pe urmele traficului şi ale samsarlâcului, 
din operaţii cari desigur un produceâri valori. Dar, dealtfel, erau destui 
cari - deşi inscrişi comercianţi - se ocupau numai cu operaţii de 
bani'). Acestea erau condiţiunile in cari ii era dat BucureştiUlui să. 
t<ăiască, in anul proclamării independenţei, un an de-abia dela 
cumplita sângeraTe a poporului, prin jertfe băneşti şi de vitejie 

atât de costisitoare. Iu Bucbvina - ca şi in Galiţia, Ungaria şi Austria - camăta, 

<) Emin"~ - Scd•d politice~ "'''"''' Indtl•td• ~ com•'l· z) B. nui«. o. ,„ 
172· 3) Ibid, 173. 4) Ibid, 166. 

in mâinile crâşmarului şi speculatorului fără altă speculaţie p10duc
tivă, era marele flagel sub care gemea populaţia creştinii - Românii şi Rutenii. O lege rea din 14 Iunie, 1868, ingăduise inflorirea cametei 
la luminii zilei, iar judecătorii priveau la „orgii", fără să poată inter
veni'). Creditorul, mai totdeauna Ovreiu, sporea sUD1a prin capitali
zarea dobânzii; când srima se impătrea, iar uneori se inzecea, se redacta 
un act notarial sau se cerea o poliţă, dacă. omul era mai cu stare'). Ca
măta nu se mărginea numai la banul imprumutat, ci ea ·se exercita sub 
fonnele cele mai variate, pornind din trebuinţele tot atât de felu!ite 
ale bietului ţăran, care - din nevoia de bani Jichizi, din lipsa lui de judecată şi de chibzuinţă- cădea, fototdeauna, victimă specnlatmului 
neindurător ~ Evreul. Oridecâteori - şi aceasta avea loc !utotdeauna ~ 
_bietul ţăran avea nevoie de vite şi de seminţe, de maşini sau de unelte 
agricole, de bani şi de altă incropire a unei gospodării, Jidovul cămătar 
sau Jidovul părtaş era prezent, era alături de ţăranul nevoiaş. Şi aceste 
camete - spune un specialist al stărilor economice din Bucovina - se 

mişcau între 50 % şi 500 
4
). „Formele de cămătărie şi parazitism agrifol constau-scrie B. 

Duică ~ in general, lu aceea că tovarăşul (Evreul cămătar) Jncredin
ţează ţăranilor vite, albine, sămânţă, etc. sau cu totul pe datorie sau 
in parte, pentru totdeauna sau pe termen; uneori il creditează 
cu bani pentru cumpărături şi, in schimb, işi cere o parte din 
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1 
b natura sau se pl"t· ucrur'l A • a eşte la· .A 

1 
or mcredintate 1) '-' anzarea la ti . . Camavt , . . mp potrivit a 

a era o cum l'tv rul" · Pi a barbarie · · . .. -vorbmd de camăt şi un scrutor o num t cuţiile acestor c· • . ~ ce se exercita. in no d 1 U eş e „balau-
fo ţările de mai s:mat~n .ş'. bancheri erau· sever: ~ .· ngariei '). Exe· .zări f9rţate .. s' vcat şi m provinciile libere .A şi sangeroase - atât 

, o nsipa eno v d · u avut lo 1 . rători serioşi şi fărv rma e averi, vânzări ef t c, a noi, vân-
A • a numerar ec uate fărv v .~stfel, in a doua . • - cum notează cu atât • • ' a cumpa. 
mod silit moş·· ; Jumatate .a anului 1863 s'au ·' adam~racmne Moruz. 

1 

. . ' 11 111 valoare de ·8 6 . ' van ut m l\fold A 

e>, iar !n I864 in 1 .354. 64 lei pentru d t .. ova, m 
<C. reanţele cari· se' 'd;a oare de lei l7.rr6.655 favrv a om de 6.989.063 n icau 1 8 · ' a a se p t 
22.:i)o3.869 lei Din t t a 17. 20.913, iar de bună v .. A u ea acoperi 

b 

· · · oa e aceste ' oie.111 sumă d 1 · 
·. oien - propriet . . a, s au putut infru . e ei 
Ungaria, 277 So· an ş'.. arend~şi totodată'). Iri ,%'a ş', nuru:roşi mici 
In Bucovina .. un~ moşi!, man şi miei, adică mai 93, sau. vandut, !n 
:f: .. estate erau, e poliţa a apărut pela 1850 5) mult ca o zecime 4) 
1868 c' d. aruncaţi în închisori alavt . ' oamenii cu poliţe p.ro~ 

' an se d f" ' un cu f „ . 
ande particular:s c11n~a legea cămătăriei, s'au iv~~11dşi duci~aşii 6). In 

8 an au stocs . • • ' eo ata b. . . 
n .' 75, s'a vândut un i b.l ŞI sarăcit ţăranul român . ' anci .şi reiţari ; lu r876 d. . mo i. de z 50 florini pentru şi. tu tean '). 

r877' din 6 '. m 327 credito•i.in această . . . o dato ne de o.90 
i ani ro59 e99, ;)72 erau Evrei, din rr89 debP1.rtov:ncie, 271 erau Evrei . 

1 

rau Rom A • • on expro · ·A ' acă. ne referim la ori ~m şi Ruteni' 53 Germani şi de :najl m aceşti. 
rmani 156 Ge ~ma etmcă a creditorilor ~ ia 77 Evrei s). 

. , rman1 3o · E . , von1 avea · t' . etătile 9) ş1 ~vrei 743 fără . · creş 1111 ne-, . . ' ia considera băncil . 

. Platter dă cAt . . , e ş1 so-
··b· . . a eva cazun ti . iton. Analizând dob' ·1 A pice de felul cum erau de . . . anz1 e 111 600 cazuri f . 1 . spmaţ1 bieţii 

I <) Ihid. '77- fafă ''" J o icia e, el fixează margi-
-Evreul cămătar d" va_ orme de tovăr" ·ii " • 

ădupă care o vinde şi 8: ţaranului o viţea aşpe ccamatăreşti sau „părtaş" ii" T şun P"m•şt< p t . m "'""' ·· ovo· 
00 ,, =.=.P"'•m• ţ<lmn.Uui S "'.'" 1um'1ot< din P"' ? ~"!'' deobkeiu hol 

, amanand ca tovarăşul . a'.1. acesta este creditat ,, :an::,anand chletuieli d 

' :.;:~ ')';!':~1 ;~~:;,~"!;~'{:.;~ i:i."::.;~'!i'~,~~! ~~::.~ta~„a::g~'~t&n:: 
"' . ' du~" "" •ăpt1imiutl do•'" 'C" doo toţi viţeii ~cii. °' d.' dobOndă, Jnvofafa 
li:!;,'j_' V>ţei îi lnU.bulnţ•aUi Jng"J"C• până fa ocllltuoo rf.P'.:'"'° şl ,,.;li• P'O· 

cl ~" cu ""M" tovii"•. a nom tovă<iişil. Clind ţ' •P '~ a .umoi dotoM• 
uneam aşa fel că, din a a.yie~ at~ci tovarăşul sa aranu! :~1 duce vaca la tâ . 
sU:t. oi din partea ~=-~0~.?· smgurul înşelat r~~~~pţl:cu :estuia împlete:~ 

. . s1m~le slugi la tova - .. a ~ui:_t de fapt turme .. :ra~ • Sau.= numeroa-~J' dh'w" •au nitei•. I.tă';'.!'; -•tari mi nu ""1'';;:"!"·. P~ ."-tă nome. 
m Bucovma cari au , . eva specn de aşa zise nnca . nici mlincă sa: von~~;;''t' Ski,,.o, .„;;;;~~',!0';'" fa ml""' şi :'!:J'ajd!''!)' if-ttebuinţot~ '~u;;:. ;,, /;) ~bi:t'.'i;:1;; ~"::~t'~i:;1iiJ,,,tPp,";_~i~6;·3; · 3): ~~"z!'::.'.: 

•p. B.' ,!i;,,;J'· 8. D>. Inii~ Pfatt•:n ;;"'"·Rom.inii din Bo.,.;,\',; 'o5
8 

''. s68-a, 175 ş1 :M: E · ' er \vucher in d a, 
1 

7;,-1906 . mmescu, Scrieri politice şi :r Bukovina, , Jena . . sociale. 9) Idib., idib. • 
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nile între cari oscilează acestea : ;numai un singur caz cu 3 % %, cele mai 
multe între 48, 50 şi 72 %, iar altele ating 185 %. Unul Vasile Scarlc.t 
din Suceava se .împrumutase· cu roo florini cu '.56% dobândă, cu obli
gaţia, însă,,că, dacă nu va plăti, drept pedeapsă convenţională,' se obliga 
Ia o dobândă de 2 florini pe zi. Suma datorată creştea cu n5 .florini 
şi cu pedeapsa convenţională de 1880, plus cheltuieli de judecată şi 
de execuţie foarte mari__:_ adică fără acestea din urmă, dela 15 No
vembrie 1875 la 15 Iunie 1878, su:qia datorată se urca la 2·.095, por
nind dela roo, adică o dobândă de 750 %1). ŞC astfel, se vindeau averi 
pentru datorii iniţiale de r.36, 2.50, 3.00, zo fl. (zo vânzări în r876 
şi 41 în 187i'), precum s'au vândut şi pentru o datorie de 0.90 cre
ţari 3). In Galiţia, de unde se scurgea acest potop de cerşetori şi vaga
bonzi, ca să devină în curând bancheri şi creditori, s'au publicat„ în 
interval de 5 ani, vânzarea silită a 800.000 mici imobile în 6.371 locuri„ 
ceeace reprezenta totalitatea capifor de familii cr~ştine, slliţi de acern 
să emigreze în America 4). 

Referindu-se .la toate stările nenorocite din Moldova în legătură 
cu problema cămătăriei, Moruz, . de aceea, propuyăduia · întemeierrn. 
unui aşezământ de credit, observând că, atâta timp cât nu :va avea 

· loc aceasta, toată economia noastră naţională - munca.şi producţia -
va fi la discreţia bq.ncherului evreu. Şi mai dep'arte : „Liberarea ţării 
de această supunere abjectă va trebui să fie una din cele d'intâi griji 
ale guvernului, căci niciodată nu vom fi o naţîune puternică câtă vreme 
nu vom avea seva noastră proprie, cât timp activitatea şi energia noastră 
vor depinde de cauze independente de noi, cât timp agricultura, indus
tria şi comerţul nostru vor fi reflectul intereselor evreeşti 5). Iată gân
duri înţelepte şi zgudµjtoare rostite încă din 1860. 

Acest gen de comerţ barbar al banului stârnise patimi şi la aUe 
neamuri conlocuitoare în ţara noastră. In legătură cu arendarea pă
mânturilor declarate inalienabile pr:ln legea din 1864, se comiteau cele 
mai.sălbatece fapte d~ cămătărie. Şi, numai datorită nouilor prevederi 
ale legii de ocrotire a bunurilor ţărăneşti, votată în 1879, s'a putut 
salva dela pieire clasa ţărănească 6). 

Iată, pe scurt, felul de a lucra al Jidovilor, cămătari şi bancheri,,' 
toţi descălecători 

0 din Galiţia, precum, altădată, pe vremea când tro
nurile ţă,rilor noastre se vindeau cu pungi de aur, la mezat, Jidovi spa".'. 
nioli de peste Dunăre - ca şi Grecii şi Armenii - se dedau, creditând .. 
pe domni, la întreprinderi pe cât de riscate, tot pe atât de rentabile '). 

1) Dr. Iulius Platter, o. c. p. 175. 2) Ibid. Ibid. 3) Ibid .. Ibid. Vezi 
nescu, studii citate. 4) Ibid, Ib'd. 5) Ibid, Ibid - ap. B. Duică, p. J 73. 6) 
o. c„ p .. Vezi despre Moruz D. P. Agricola, Camăta, Buc. 1904. 7) Vezi 
Angelescu, Evoluţia economică a Ţărilor Rom.â~eşti, p. 69. 

·, în felul acesta î . 183 
1 A • ' n perioada d f v 
a carc1umă şi alte m e aţa ca şi în cea a . 

ai sus, la for111area tar~pazlâcuri, s'a ajuns, în im nt~no:~ă, pornind 
micii şi llla· .. une1 clase capitaliste pre3uranle schiţate 

n1 gospodv .. ' cu ca1~ t d 
nul şi târgoveţul an.1, clai:ă care nu va av c.5 ~r e distrugere 

' cu bo1e ] · ea nim1c · 
ţare, pe toţi îi va d . ru ş1 domnul, pe cari fă V .c~mun cu ţă-

ale subsolului m· tespu~a şi nimici. Munca ş1· t' trab111c10 afrgere şi 
' 1n ea ş1 t t . oa e ogvţ··i 

opotrivă şi de . A 
0 p1tcrescuJ natu . . a 11 e solului 

~ az1 mcolo sub vl A • rll noastre V V 

ce, iară patrie . . ' .' ca ca1u1 acestui cr - . . ' or cadea, 
ste condiţiuni adş~ ivdealun legate de viaţa naţ?1t~!11:.m paivenit şi 

. ' 1ca sub p t . 1uni1 roir A • 

or~ de capitaluri t , ~ ena tuanică şi baib V .aneşti~ In 
egătire şi însuşiri " res c~~s1derables" şi cari n' ar~ ~ acestor po
trebui să se d cu c0Jeg11 lor din Apus - au nume comun ca 

. ezvolte şi ~ cum ·obcer v J , 
nală. O lllică u sa evolueze viaţa noast V d~ va . Levy-
a institutului :a~~a relva Veni doar prin î11te111ei:; e stat şi cea na
are ale acestora wna de A emisiune, dar - înt e: caselcr d~ credit 

. şi satelor - si~~e:u~orv111tvin_,de până în umile~:c~!r~r~ţele ocroti-
ea nefastă tot A camataresc îşi va du : eie ale maha-

1n aceleaş· d.. ce ma1 de t . 
ea mare sau at . A 1 me 11 de nevoia i i . ,· p~r e actrvi-

t A unc1 cand statul f ş ş narv1 sau nsipit . d 
ru 1mpru111ut . va ace apel 1 on e 
fictive. un sau alte operaţiuni şi ~ lllareJ~ capital străin 

A ne\ 0 naţionale _ 
Cand capitalul . f . . reale 

A 1n er10r sau v v V 

cum 11 numeşte Şt . :_a111ataresc cu carac . . 
eu va r . . Zeletin - 1şi va f' . ter de distrugere 

1 evoluat re d . v 1 epuizat rol 1 · 
participa - aşa ~e e catre formele superioar . ~ ' iar bancherul 
oamenii de bine aic;~ .': G. Zane 1) - la realizare: a e creditului . el 

Fiindcă dncv : an111oastre. Dar se îw<ală proectelor urmate 
• ' a. a 1n a.i;are ţv . . " . . 

muta v1trină de b V n a Şl fajaGa zărăfiei d . v 
ţ. e civilizate . anca, Evreul va face acel . . e altadată va im-
. ş1 va reuş· · eaş1 operaţ· · 
area bogăţ··1 1, ma1 mult ca sub . ium cu apa-
.· " 11 or noastre . 1 . oncare altă f " 
ca va avea b " . ş1 a stoarcerea de or1· 1 orma, la aca-

anca pro · ce vagă ţv 
·as, l\fanoah . pne, ca unii vechi şi ru . a aranului-
er etc f' ~1 DameJ, Leiba-R:ahane 1\1r an, cum erau lialfon 

. ' „ 1e ca vor a t• . ' ~vi.ayer-lioffer .i\{ · v 
il.or c~~e de credit din clv: c~ rep:e::ntanţi ai capitalufo~1sa Ide! 
.uru ş1 industriile 1 p s ş1 can 1ş1 vor instala 1 . . sau ai 
.•· Ca să ne d V or. a no1 băncile, 
f . a111 sea111a cât d . 
. ul timpurilor · e mult a evoluat b 
v.· oarele car1· nom, pornind dela negustorul· afnca ovreiască .în 
. ne arată zara sv i 

• evreieşti. Radu R. ce ~ra o bancă în Moldova ~ : ace:U apel 
. e acorde - accentua~:et!11 ne dă Aaceste infor111a ţi~~~: m~eug1tmeb în 

.......,. cuvantului d b ,, re ue 
e ancher în Mo~dova 



aceiaşi accepţiune ca ş1 111 Apus. Venind din Polonia unde a distrus 
nobilimea poloneză, ei s'au comportat: în acelaşi fel cu boier.im.ea dela 
noi, tot atât. de lipsită de simţul de prevedere al nobililor polonezi, dar 
şi' !n aceiaşi tnăs,,;,ă deda ţi apetiturilor de lux şi tuturor slăbiciunilor. 
In aceste condiţiuni, ·speculatorii cari îşi dădeau numele de bancheri -
cu foarte puţine excepţiuni - erau nişte oameni cari făceau o mulţine 
de afaceri, mai mult sau mai puţin proprii, al căror temeiu şi esenţă 
îl forma cămătăria, adesea negoţul de cereale şi, deabia în ultimul loc, 
banca. Aceşti bancheri îşi aveau pe lângă fiecare ):>oier unul sau .mai 
mulţi Jidovi, oameni ai casei boierului, cari îi studiau viţiile şi îi spe
culau slăbiciunile şi erau chemaţi de aceşti agenţi tocmai în momentul 
când boierul, împovărat de datorii, cădea biroit şi îşi pierdea toată 
averea. In I866, procesul acesta era deja. desăvârşit: o clasă de oameni 
noui c~mpăraseră terenurile şi, în acest moment, un nun;iăr din fiii acestor 
oameni ·noui lăsaseră deja în mâinile bancherilor evrei o bună parte din 

moştenirea lor1
). Incepând cu deceniul al şeaptelea al secolului trecut, se introduc 

la noi capitalurile străine sub forma de băn:::i, după sistemul societăţilor 
pe acţiuni. Concepţia şi caracterul acestui capital de infiltraţie era de 
a ne robi economiceşte. Infiltraţia· lui este de dată şi mai veche. El 
incepe odată Cu comerţul de cereale, după pacea dela Adrianopol, introdus;• 
de capitaliştii englezi. Şi se va aoceutua mereu. Dar iureşul de invazie · 
a capitalurilor străine are loc la noi odată cu promulgarea legii deîncu-

rajare a industriei naţionale, din 24 Aprilie I887. 
. .In domeniul organizării finanţelor şi a creditului nostru - mai· 

. ales în acest domeniu -ispitele şi ofertele din toate ţările, .dela con-1. 
sarţii şi bănci sau dela bancheri particulari cu deosebire, financiari 
francezi şi germani- dacă nu .sută în sută, dar în majoritate Evrei, 
n'au lipsit din cele mai vechi timpuri 2). Dar, adeseori, chiar bărbaţii 
noştri de stat, doritori de a organiza creditul, făceau apeluri repetat 
fa capitalul străin, la cel german· mai cu deosebire 

3
), Dar îl chema 

mai ales Evreii, cari - aducându-l eftin din străinătate şi pus alătur· 
de.: cel existent deja în mâinile lor - erau siguri că, astfel, vor deven· 
stiipânii acestor ţări. Şi aceste oapitaluri ispititoare s'au revărsat po 
topitoare, mai ales când petrolul a început să capete importanţă şi atun 
cârid a intervenit legea de protejare a industriei naţionale, când, 1 
adăpostul unui tarif vamal protecţionist, s'au organizat pe egoisn1 
iudaic acaparator şi au cucerit ţările noastre, fără nădejde de eman 

cipare. 

1) Op. cit., p. 266-267. 2) Vezi şi G. Zane, p. 378 şi urm. 3) Ibid, 4 
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Astf.el, în I865 ia fiinţv . · 
• V • • ' • a pnma. bancă cu c ·t 1 

rma soc1etaţ11 anonime B d". . api a englezesc sub 
d . . " anca in Româma" 

e circulaţie reprezentată . Ad , ca bancă de scont 

t
v . A : • pnn . Hertz s· J .. 

a a mai tarzm sub forma Th B k ,1 acques Lobel, conti-
B V • • " e an of Roum . L " 

" ancn Imperiale Otomane d" C . ama, td , ca filială 
· • . 1ll onstantinop 1 Ltd" H1ş1 cu sediul la Londra ·şi Par· . 

0 
, sucursala ace-

t t 1 al · · is - cu capital vv t ' o a 1111Jlo.acelor străine de ex 1 t d arsa 7.500.000 lei aur si 

1 
· P oa are e le· . „ 

onopo ul tutunului şi fi·naţeazav t . 
1 

aur 4z.I25.050 
1

). Preia . cons rmr r . . . 
. Alte patru mari bănci· strv. ea ime1 . Bucureşti-Giuro-iu 

A • ame sunt:· B M · i:> • 

erman m I856; în ordinea întem •v ... 1.. anca oldovei cu capital 

8 B 

eiar11 or · Ba G V • • 

97, anca de Credit. Rom A A • nea enerala Română în 
. an 1n Igo4 i B Igo7. ş anca Comercială Română, 

Banca .Generală Română porne te c . 
5.000.000 lei aur şi-l creşte ş. u un capital social de 

un loc cu fondul de rezervă, I~.:~~~~~~1t, astfel că, în I9I4, număra, 
loatare - proprii şi străine fărv 1 i' sau un total de mijloace de 

valoare de I39.68'"'1 046 1 . ' a ape a reescontul Băncii Naţionale-
. ei aur. La această b V • 

se g~rmane „Disconto Ge~ellscbaft" . S anca, parhcipatţ marile 
m ş1 fraţii Elias, cunoscuţii ba h ~ld,: alomon Bleichroder", pre-

t

. ne en m B t. 2) • 
pa ia publicului şi a cercuril d V ucureş 1 Ca să câştige 

d
. ţ tv 1 A or con ucatoare d . e in a a, a inceput lui Em·l C t' . , con ucerea ei a fost 

· . ' 1 os 1nescu ş A noi sistemul de a se chem A ili.. 1, m acest fel, s'a introdus a 111 cons 1 de ad · · . 
toate culorile 3). Banca îşi fv nnmstraţie oameni politici 

t. T V acu~ sucursale 1 B V. eş 1, .-Magurele Craiova ş1· G. " a ra1la, Constanţa 
Vt V • ' 111rg111 ca să c A V J a ura, ş1 comertul de export 1 ' s apaneasca, îndeaproape 
· 1 ' a cerealelor ş· · · d . mu t după aceasta D. 1 1ll ustna petrolului Şi 

nk ' isconto Gesellschaft A : • ' 

' a putut să se lanseze în o . . ' 111 umre cu Deutsche 
ă şi.în cea petr?liferă, întem~i~:!1~e ~lasa1:1e:1~.în. industria fores
can vom vorbi cu alt pril . p IA an e rafmaru ş1 exploatări des . eJ e angv t · ' ~ eşti sub formă de depuneri. s f a ~ :acţia marilor capitaluri ro- . 
co-credite cu ajutorul cărora pret ruc~1ficare, era şi lansarea acelor 
· · pu ea sa export d · . menea sau să importe d.t . . e evize nestingherite 

. . ere 1 e mai eft1ne ~. d 
p1talun fondatoare şi ad . . . . '..1 con ucere superioară 
A • • 1111mstra ţie pre · . 
am1 străine, mai ales evreeşt1· lA 'hi cum ş1 clientelă, totul era 
A· • A , n se 111b · v • rum romaneşti 4). Marile b V • • • ' o mica parte de acţiuni 

anc1 ş1 societăţi din Apus îşi' vor ·recruta-

i). v .. Slăvescu, Banca Generală , • . • e. banei comerciale din R , . Romana ŞI rasboiul naţional 1 
Kreditbanken. Rum . om~1a: Buc., 1915. 2) Ibid ib·â. i18'. B:ic. şi Idem, 

.Oficial din 27 Febr a~ensS ;x~1ova, 1915. 3) După A..' C l C ez1 ş1 P. Sitescu 
ul de administratie"· · 9 3 Şl 15 Martie 1908 :. 10 8 : :iz.a, o. c., 764: In 

.Ionescu C C. A., • • Baumgarten, Lederex. E !;>~ . 4:» gas1m astfel a!Cătuit 
' . . - non Barbu P"lt· ' . uerecz E. Paliu D 

', D. Neniţescu, c. c.' C _ a meanu, Rosenthal, A. ·n· c, r. Breyer, 
. Slavescu. şi P. Sitesc onst. Raşcanu, fost preşedinte al C Juv_ara, pe atunci u. amere1 conservatoare. 
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· · · G Zane - reprezentanţii instituţiilor întemeiate recent în ţară scne ş1 . . 
în cea mai mare parte din Evrei 1). · •• 

Banca de Credit Român, întemefată în 1904 cu participarea a 
d V mari bănci vieneze 2) cu un capital iniţial de 10 mil. lei, număra în 
1 ~~;, forţa de 113.79i.133 lei aur, totalul mijloacelor p=o~ri~ şi ştr~in~ ~e 
exploatare. A dhcea bancă străină este E-ca Corn. Romana, rnten:Erni:a m 
1907 cu un capital de 12 mil. lei, numărând, în 1914, suma de le1 68:683. 
983, în care intră .infima suma de l:i 339-!74 vc·a reesco~t .. I.a mte
meierea ei, au contribuit patru man banei strarneJ cu capital anglo
austriac francez şi belgian 3). 

. o bancă cu ceva capital românesc este Banca Marmorosch Blank 
et Co., tiansfo: mdă în 1905 în societate a~cnirr~ cu pa~tidpare~a patru 
mari bănci; a pornit cu tţn capital de le1 18 m11. ş1 di~punea, m 1914, 
de 0 putere financiară de lei 121.62.9.865 - totalul n::1Jlcacelor de e~
ploatare, proprii şi străine, fără a fi aţelat la reescont .pe .acest ~n Jr 

La toate acestea, adăugăm şi Banca Comerţului dm Cra:ova. 
înfiinţată, în 1899, cu participai;ea Băncii l'viarmo:osch Blank, d1Sp~1-
nând de un total de mijloace de exploatare de lu aur 52.22i.157 ). 
· Dacă socotim, pentru anul 1914, forţele capitaliste ale acestor. 
şease bănci, von obţine un total de lei aur 528.472.809, care se d~.s-, 
compune în modul acesta: 116.846.270 mij.l.oace de e:':ploatare proprn ~ 
capitai şi fond de rezervă; 384.396.215, m1Jloace ~t:a1ne d: e;plo:ta:e 
(conturi curente creditoare şi depuneri spre fructificare) ş1, 111 sfarş1t, 

de abia 16.637.574 lei aur reescont. . ~ 
Acestei formidabile forţe de lei 528.8472.809 le1 aur -111 care; 

nu intră bancherii particulari, zarafi~ şi c~m~tarii. st=ă~ni .şi e~rei de 
tot felul - se putea opune doar o alta forţa fmancmra 1~d1gena rez~l
tând din. împreunarea forţelor marilor bănci :cmj.neşb: Banc~ Na 

· ţională, Românească, Agricolă. _şi de Scont, can ne ~au'. pentru acela 
an, 0 forţă de 544.{83.46o lei aur; la .~ce.stea V .adaugrndu-se forţe! 
celor 3o bănci mijlocii - mijloace proprn ş1 stra1ne de exploatare, 1 

care nu intr.ă reescontul de 63.886.713, vom avea un total de 66i.526.08 

lei aur 
6
). • bv · 

In ·vechiul Regat, funcţionau, la finele anului 1914, 197. a_nc:-
mari, 30. mijlocii şi 158 mici, dintre c: ri 158 societăţi ce ~cţ1u~ ş1 3 
asociaţii cooperative, la cari se adaogă The Bank of Roumama Ltd., Toat 

I) Op. ·cit., 350. 2 ) Biincile vieneze: K. ~.Privat Oesterr:ic~i~che Laenderb 
şi Nieder oesterreichische Escompt-Geselschaft. 3), C~le pati;u. banCl: t:t~-~~~::~ 
chische Banl>: şi Wiener Banl>:verein, B-que de 1 umon Pans1enn~ Şl r 1 . 
din Anvers. Vezi V. Slăvescu şi P. Sitescu, o. c .... 4) Patru. bănCl : ~~~er u;g:is di 
Comercial Banl>:-Budapest Banl>: fur Handel und Industne•Darms er .a . 
Berlin, Berliner Handelsgeselschaft, Banque de. Pari.s et d~s1 ~~ydis .. 5) R V~ ~::es~I 
P. Sitescu, o. c. 6) V. Slăvescu-Biinc1le comerciale m11 ocu n o a , . 
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vrau un activ de 2.283.57i.583 lei aur 1). In Ardrnl, cele 216 bănci 
eşti- societăţi pe acţiuni şi cooperative -dispuneau, în 1914, 
total de forţe de 163.303.222 coroane faj:ă de circa 350.492.406 
e de cari dispuneau toate băncile străi:qţ 2). Totalul băncilor 

echiul Regat funcţionând la finele anului 1918 - inclusiv B.N.R.
e 216, cu un activ de 924.000.000 lei aur 3). 

.. Băncile mari străine îşi .treceau toate beueficiile peste frontieră 
şi plasau surplusul la băncile româneşt{ su~:formă de dEpuneri la 
e sau pe termen fix, cu 4-5 % 4). Sau luau pa1j:e la o sumă 
te întreprinderi. "' 

·Astfel : Bank of Roumania şi Banca Generală Română participau 
erite împrumuturi de stat şi comunale; prima participa la con
ea căii ferate Bucureşti-Giurgiu în 1869, la concesiunea tutu

or ; cea. de a doua finanţa industr.ia petrolului : Telega Oil Conipany 
i S.ociete de Petrole de Buşteni sau întreprinderi pentru exploa
pădurilor din masivul Argeş, sub firma „E. I.essel" ; Banca 

edit Român .lnfiinţa şi finanţa : Societatea loteriei de stat în 
ânia, Soc. română de foraj, indu'stria textilă, fabrica de tricotaje, 
.Phoeni~ pentru uleiuri; Banca Comercială Română se ocupa cu 
ri de cereale, construia magaz:l.i în diferite porturi dunărene, par- -
la cumpărarea, uzinelor metalurgice din Ploeşti şi . finanţa soc. 

pu1ungul" şi „Sylva" 5). · 

.In felul acesta capitalurile străine pătrund, încet d.ar sigur şi 
, în viaţa noastră economică. Influenţa capitalului austriac la 

şi are origina încă din 1780 6). Şi această influenţă creşte sim
în unire cu cea germană, odată. cu pacea dela Berlin şi se va 

'tua, tiranic, în timpul convenţiei comerciale, 1875-,-1886, când 
le fina,nţe s'au manifestat sub forma de penetraţii de capitaluri 
nufacturate de tot felul, în crearea de instituţii de credit şi in 
.ale. Capitalul englez - după cum am spus-o - apare odată cu 
ţul de cereale, după pacea dela Adrianopol. Capitalul german 
e o luptă aptigă contra capitalului asutriac şi celui englez. 
fi:pitalurile shăine plasate în instituţii de credit vor participa 

te ll1arile investiţii ale ţării, precum şi la întemeierea de industrii 
forestiere, petrolifere, textile, alimentare şi de hărtie, cu ca-

\V. Slăvescu, lucrările citate şi Statistica soc. pe acţiuni la finele anului 1913 
;Ind. şi .Comerţului, Buc. 1915. 2) Cristu Negoescu, Ardealul nostru, p. 220 urm., 

Probleme economice ardelene, în rev. Alaci, No. !I-3.X şi N. Petra. For
"lor străine, în număr de 510, se ridicau la 292.492.406 coroane, acelea ale 
româneşti - societăţi pe acţiuni - la suma de 155.648.844 coroane; forţele 
biinci cooper.ate populare „însoţiri" la suma de 7.654.378 cor. Ardealul nu
biinci„ Maramureşul 4, Banatul 33 şi Crişana 12; iar. bănci cooperative, res

()2, I, 3 şi 4· 3) Datele B. N. R. 4) V •. Slăvescu, Marile bănci. 5) Ibid, ibid. 
etta-Incercări de navigaţie pe Olt şi Influenţa austriacă în s.-estul Europei. 
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1) I ·ţ· ti"va luată de Ban 

v A f d Ansă evreesc . m la · 
J>Îtal străin ca forma, 1:1 °11

• 
1 

V d lte mariinstituţii bancare, pr 
V A V a fi contmuata e a 1 d 

Generala Romana v , . Si ca să pondereze acest ze e aca 
<Cum vom vedea la locul cuven~~- , b.· mână va urma acelaş dru 
rare a bogăţiilor naţionale, ov ig~lr la ro An.eşti si sub auspiciile Bău 

. . . . . utorul banc1 or roma , V 
-creând mdustrn cu aJ . V V re începeau sa dea oareca 
Naţionale 1). Prin puţurile _de pacura .ca . trăm în economia politi 

rt-scne N. Iorga m . . A 

P risos pentru expo ·. . V Vt undă •dela 1895 mcoa 
. . . vt"l t vine începeau. sa pa r . v•. 

mondială ş1 soc1eta,1 e s ra V A d tabilă 2). Construirea ca1l 
. se arata atat e ren . 1 . 

:în această in\iustne care . V .d t ib11ţi.uni ale cap1ta unl 
~. d o întmsa reţea e con r .,.. • V 

noastre ferate a ucea . f · •te pentru· tanara noast 
V; . • ondiţiuni nu tocmai enc1 . . . d 

strame la noi.- m c . e de ca italişti sau aventunen ş1 : co• 
ţară, fiind vorba de O• mulţim . ~ 

7 
t de plasare de capitalu 

.. v• . vseaU la no1un camp \aS . . . .. ' 
sorţn stra111e can ga . ·. . casă 3). In aceste mvestlţil, s 
. <lisponibile şi neîntreb,u111ţab1le la ei a 

•t 1 ri germane 4) 1 plasat multe capi au . . V „1 . . fortelor noastre naţiona e e 
Acapararea tuturor. bogaţ11 or . ş1 V , rice inijloace Evreii. U 

tineau să-l at111ga cu 0 · · 
:supremul scop pe care· , . li area unei mare bănci evre1eş 
din cele mai grandioase. op~re era ~e~ z H ndels-und Industrie-Bank 

. d . dustne d111 Romama " a . . d 
de .comerţ .ş1 e 111 . • · ) A ·şedinţele 103e1 con . . V 1 . (19_ 2 0 Ianuarie .m . . 
:hotărâre luata, a 1904, . 1.. C italul cel mai mare ar 

. · • fa tul ţmut la Ber 111. ap . . . . ţ v 
<lin 4menca · ş1 m s · , f · · tut găsi la Evren dm ara 

v• vt t fiindcă nu tot sar 1 pu j d 
venit din strama a e, · . • f. f st stăpâni pe· toate r 

V "t ca atunci cand ar 1 o .. . 
Scopul urţnan era ' d . la acapararea marn agnc 

. . . l"tice să se proce eze . . G l"ţ. . turile c1v1le ş1 po 1 ' • I .. p lonia Ungana ş1 a 1 ia 
' trecut in Bucuv:ma, o ' 1· . 

turi - aşa curµ s a pe .. . t . . . t active a marilor ate ie 
.a întregului s~bsol şr a micn llldUS r~~ etx :ceastă bancă urma să 

. bf etc Cu un cuvan ' d .a furniturilor pu 1ce, . . n· . de rasă şi pe:tJ.tru o e 
-cel mai puternic instrument pent:u podi icva indicaţiile date de Mar 

. . · teren economic - upa 
vârşită v1ctone pe . D e fericirea ţării noastre -:- spun 
Sanhendrin din 6 Iume, 1905. ~r spr d unţa pericotul- acea 

· v le. curag10s care en 
uşurat B.-Du1ca, m~re V ' luat fiintă - e.ste vorba de a11. 
monstruoasă instituţie se. pare ca n a , . 

1913 6
). • V • d e întemeiau atâtea instituţii banc 
In această perioada, c~n. s ·t 1 străin sau autochton 

. . . . au mici - cu capi a , . 
:şi capitaliste - man ~. . "t . t servindu-se de aceleaşi 

. . v v v traiau concom1 en , . . . . v 
mai mica masura, ' . f" . b. cheri man ş1 mici, rasp . 

V • d laş scop zara 1 s1 an , , . 1 ·• 
loace şi urmann ace ' . ' -. A 1 · mai modeste - a c 
d·ţ· te tot în ircentrele man ca ş1 m ce e 11 pes - · 

----...,--.,--.- . a u - Buletinul Uniunii Ca1;11er~l?r de C~~e~ţ 
. I) Vezi şi Prof. C. Bun„eţean II 17 __ 76. 3) Ib1d, 1b1d. 4) I . • 

. · )' N Iorga Ist. Com. , P· :i E ·orba de un 
<le Industrie, 1939 .. 2 , ·, t .' ş.i sub-pământeni, p. 41 ~m. ra v 

) B.- Duică-Ovre1 pamau ~m .. ,.. . 
1e un milion· de lei. 6) Ib1d, 1b1d. 
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uneau şi o bună parte din micile economii autochtone, cari de
;. în mâinile bancherilor evrei, tot atâtea arme şi pietroaie cu 

0 veau în înşişi deponenţii a căror spoliere barbară o urmăreau 
atic. O serie de bancheri ca Halfon, Manoah, Daniel, Elias, Fried
; Bercovici, etc„ alături de toţi aceştia, forfotind agenţi de schimb 
fuă:t:furi, ca Isac M. Levy, Permo, Atias, Cohen, etc. 

vreii sunt diri toate timpurile animatori ai bursei de valori-· 
· ar fi acestea, fiindcă pentru acest neam totul este obiect de bursă~ 
manifestare sufletească sau orice produs material al activităţii 
Şti este marfă - marfă -de vânzare-cumpărare -deci,_ obiect 
· . ulă, materie supusă transacţiei .. Prin· deceniul al şeapte1ea al 
·IX - aşa cum· au speculat dintotdeauna monetele - Evreii 
ează la bursă bunurile rurale, bunuri date proprietarilor de către 
schimbul terenurilor date în proprietate ţăranilor şi ca răscum
a corvezii ce aceştia datorau celor dîntâi. Aceştia - loviţi 

lte rele şi obicinuiţi de neastâmpărul risipei - îşi hipotecau pă
"Ie şi îşi viildeau titlurile cu pierderi mari, până la 30-40 %~ 
streinătate, Evreii paralizatu toate sforţările ţării noastre 
face cotate; în Franţa şi· în Germania. Campania era dusă 

Jido~, fost negustor, de tutunuri îa Iaşi şi agent ocult al pute-
şmane ţării şi, în felul acesta, Jidovii au devenit posesorii ce1ef 
celente valori hipotecare - cum, o numeşte Desjdins 1). Şi„ 

. easta, au devenit stăpâni de fapt ai moşiilor boiereşti şi crean-
1 statului. 

i, au fost şi sunt agenţi de schimb şi mijlocitori de mărfuri. Spe-· 
produse de tot felul, realizând câştiguri considerabile. Exer
a început o influenţă din cele mai puternice asupra urcării şi 
valorilor naţionale. Au fost dintotdeauna, cei mai mari duş-· 
fiinţei statului şi ne-au dat lovituri puternice oridecâţeori au 

"lejul : în 1881, ei exploatează în profitul lor criza prin care tre
anţele noastre şi au împiedicat conversiunea; în 1899, ne-au 
i piedici la încheierea împrumutului, încheiat în condiţiuni 

ele pentru ţară; aşa şi cu conversiunea acestuia în 1903 2), 

· i;u ori ce alte operaţiuni financiare, unde s'au interpus agenţi 
taţi de presa iudeo-internaţională, aţâţată de toate lojile şf 

din ţară şi din străinătate, fără scrupul şi simţ de gratitu
ncând discreditul asupra valorilor naţionale, cu scopul de a 

.. inte'rvenţia controlului financiar străin. 
oaştem destule din metodele• întrebuinţate de zarafi, în ma

evrei. Ştim că ei speculau metalele preţioase şi monedele şi cu. 
/ \ . 
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atâta mai mare pagubă pentru public cu cât era vorba de peste 80 spec 
din acestea - socotindu-se numai cele mai principale - şi la aceast 
erau ajutaţi de variaţiuni de preţ, dela un moment la altul 1). Am vorbi 
destul în perioadele anterioare de rolul jucat de zarafi şi de multiple. 
funcţiuni ale acestora, toate în paguba .marelui public şi a finanţe] 
statului, precum mai ştim ţă ei exportau monedele în străinătate, 
le importau oridecâteori interesele lor speculatoare dictau astf 
s.au că le micşorau greutatea prin diferite tertipuri, etc. 

Alte forme economice de natură să asigure succese şi câştiguri· 
dte streinilor, îndeosebi Evreilor, a:u fost întreprinderile organizate 
trusturi, cartele şi sl.ndicate, forme de· speculare sângeroasă a, nevoil 
tuturor elementelor populaţiunii noastre· şi piedici greu de străbăt 
pentru o naţionalizare- cât de modestă a vieţii economi9e - fÎe că a f 
vorba de întreprinderi cu caracter economic : textile, de credit, 
mentare, metalurgice; petrolifere şi forestiere, etc. -fie că a fost vor 
de întreprinderi cu caracter spiritual, cum va fi cu trustul presei şi 
dnematografului, cu publicitatea şi agenţiile de ştiri, etc. Aceste or 
nizaţiuni banditeşti prezentau şi alte aspecte : ele nu tolerau nici o 
treprindere cu conducere şi cu capital românesc şi, deci, lupta se dă 
pentru desfiinţarea ei - lucru ce nu era prea gren. Şi încă un asp · 
fabricantul evreu sprijinea .pe negustorul angrosist evreu, care, la râ 
Jui, nu cumpăra şi nu vindea decât artieolele acelei fabrici şi, avanta 
la preţ, calitate şi condiţii de plată pe micul negustor ev-reu, uşura 
gresul coreligionariîor evrei. Totul era aşa dar alcătuit în toate în 
ieturile ca să scoată de pe piaţă pe băstinaşi şi să mîneze sufletul şi 
ţele·naţiunii. fodrăzneala şi impertinenţa acestor organizaţiuni sp 
toare pornea dela prezenţa în consiliile de admînistraţie a unor 
soane de origină etnică adeseori dubioasă română şi cari aduceau 
ţapitaluri sunătoare, ci „capitalul influenţei 'politice, ca să nu zi 

chiar a conrupţiei lor" - cum spunea A. C. Cuza 
2

). 
Un scriitor a comparat pe Evreul organizat în 'trust cu „ 

dotierul, baronul feodal care st.ă la încrucişarea drumurilor econo 
pentru a obliga pe producător şi consumator să-i plătească maxi 
de tribut. Armele lui sunt specula şi acapararea, adică monopol 

Vechile forme de viaţă economică nu mai puteau răspunde no 
alcătuiri, cu deosebire în p~rioada de faţă. Aşa dară, trecem, delat 
ţiativele particulare cu firme individuale şi cu orizont strâmt, la 
întreprindei:i cu caracter comercial, il}dustrial şi de credit îmb :ă 
forme mai largi, mai cuprinzătoare, la cari vot fi chemate să coop 
şi mîcile economii private. Societăţile pe acţiuni anonime sau îll 

1) G. Zane, o. c .. 2) Op. cit., p. 765. 3) V. Protopopescu, o. c„ p. 74· 
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a 1 nnţarea cărora vor lua 1 . . . n a-1 'nr t cele mai frecvente E . . a ongmă parte şi bo1"e .. 
. . · vre11 . vor prefe rn -

asigurare, cari s'au bucurat 1 . ra toate acestea şi societăţile 
vor reuşi v v ' a noi, de mare sim t · f. · . . sa puna mai uşor stă âni . . pa 1~, nndcă prin 

fost preferate sub toate raporturife. re ~~ ~a1v~:a:~a mulţimilor. Şi 
rme, a:e~u o acoperire etnică întrea. ~v~e11, ş1 strva11111, datorită acestor 
bleme1 ţidula sar f .. d V g ' e mdata ce se agavţ 1 

. · · ·' un ca era şi e t a a urma 
bile:scă partea etnică a capitalurilor~ e aproape cu .neputinţă să se 
e, raspunderea civilă şi penală est In plus, era ş1 este forma sub 

and1:1-le fiscul, economia nationalăe ~: :otul a~sentă, pagubele su
onanlor, adesea destul de 1, . V , şi lumea mare şi anonimă a 

E 
.. . . lalVa. 

vre11 vor fi aceia . G d f - scne . Zane - . . 
o .uce . o:mele societăţii pe acţiuni î c~n apr~ape singuri vor 
.~1 tot ei vor fi aceia cari să dea ' n spec1p.l,. societatea de asigu-

.:11or-valori : titluri de rentă oblio ~~re c~ntnbuţie Ia răspândirea 
__ le bănci şi societăţi d. A ' , . gaţ11, acţmni, devize, efecte t 1 

1 

, m pus 1ş1 vor . , e c. 
or or mtemeiate recent în ţa V A re~ruta reprezentanţii sucu:r-

, A t ·. , ra,1nceamai . au 111 emeiat mari societăţi· d . mare parte dmtre Evrei 1) 
. t e asigurare f . 
ene, e c., bucurându-se de cel . ranceze, austriace, engleze 

2) N . mai mare · · · ' . . ~mai o singură societate ;; spnJm-:-~ceasta încă din 
.„. curatnce" din Triest deschide I „~es: Reg. Pnv1Iegiata Azienda 

... a~enţii mari Ia Iaşi şi Ia G laţ~ no1,.;~.I86~, o sucursală; în I866 
e· ş . t' . a a 1, agenţu mai .. A . , . 1 argun, cu majoritatea re' . m1c1 m toate celelalte 
eau bancherii Lewi· . G prezenta11ţ11or evrei, iar în I . n Şl oldbaum 3) T . aşi con-

:omandită, atât de iubite de Evr~· oate soc1~tăţile pe acţiuni 
ai cu alegere, în societăt11e d . 1, erau funucare. de jidovime 
A . , r' e asigurare D · 
m ~a3oritate în Naţionala, General . ca .acia-România şi unde 

vd bmrouri ~nt.regi compuse numai di:• ş1 P~t~1a ~u pest~ 9/rn, unde 
r de agenţi ş1 de achfaitori sunt d Evre1,iar 111 prov111cie, marele 

s - reflectează Verax - cv A t e asemenea Evrei. Si este foarte 
bil · a 111 oate t · ' ,a e au învestit tot RomA' .. 4' aces. e societăţi sume con r . . anu J· · -
. n statistica societăţilor pe ac . . . fletăţi de asigurare• unele din !i~u1110 Ia f~nele a~ului r9r3, găsim 
. (I882), Naţionala (r882) G Î me111te mai sus: Dacia-Ro:
(I908), Gloria şi Urania ' enera -~ (r897),. Agricola (r906) Vic-
8 255 . , cu un capital vărsat A ' 

: Şl cu un patrimoniu activ d . ' m r9r3, de lei aur · 
e erau emise Ia purtător U de. cuca 280 mil. lei aur. Toate 

a A · na 111 cele · · re, mtemeiată în r86g f mai vechi societăţi de 

I 

' a ost Anc " 
· 00.000 mil 1 .· 5) " ora ' cu capital • . . . ei . unguresc 

) G. Zane 3-0 . ) Ib. · ' :> • 2 · rd 393 3) P • o. c •• r78. 5) Statistica ~ocietăţilor rogres~, 25, IV, 1866-ap G. Z pe acţiuni la :finele anului 19. l • ane, 394-3, p. 100-101. 
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. . a-vsi două izvoare: unuJl 

. . italurilor, vom ea 1 A . 
Dacă cercetăm ongma cap lor străine. Astfe : gn-

. . . . . altul al concerne 1 re-
al subscriitorilor 111d1gen1 ş1, . . D ia-România şi Genera a - p 

. St Roman1e1, ac d. concernul 
cola-Fonciera, eaua . arische) făceau parte. 1ll . . . -

Şi Prima Ardeleana (Erste Ung 1 N ţionala Transilvania ş1 Vie 
cum . r „ . Agronomu , a ' 1 . Franco-

Assicurazion1 Genera 1 ' . B ·t nia cu capital eng ez' 

t
., . toate cu capital german' n a capital unguresc; etc. 1)_ 
ona - ~ · ) e pare cu t 

R omâna (Fran\aise-llongro1se s. , temeierea Şi dezvoltarea aces or: 
' t la noi cu in 

Primul care s a ocupa 1 Segulici 2). , V 

Societăti de asigurare a fost Evreu di.tul urban şi rural erau, pana. 
' . v . · 1 pentru ere · t• ând cu. 
Soc1etaţ1 particu are .· , tre r906-1912, ac iv 

V • • ' teme1ate, 111 • 6 6 47z , r91~ în numar de cmc1, 111. V , e un patrimoniu de I2 .30 . 
m .J, 8 ş1stapanep 
un capital vărsat de r6.J32 · 

2 3 

lei aur .3). 

. . i entru ştiinţa asigur' 
. . uarul I937", IX, a Asoc1aye he Iuţă director cen 

1) Vezi pe;ntru căl_ăuz_1re „~n se mi-a dat şi prietenul Cnsta~ tă n~ele societă 
or Buc„ 1938. Inform~ţ111~,1 p\eţ~~rd ibid. 3) Ibid, p. 1oo~Io~ca~ă română (I9I2), 

al ' . A!Yl:icola-Fonc1era . 2 . ·1' giate" (1909), Soc. ipot C ,.ti,lui" di.n :Bucur 
soc. „ ".„ ( · 8, Casele privi e • • în :Banca ome.t~ 

„Casa rurala . 190, '' 'i (1 12) transformata m I9I4 " 
:biliara (I906) ş1Avantu 9 . . 

CAP. II 

MEŞTEŞUGURI ŞI INDUSTRIE 

1) Meşteşuguri şi industria mijlocie. 

Cârciumă, camătă, negoţ, bănci şi industrie toate sunt generatoare 
marilor capitaluri c.e vor ţine în jugul lor economic ţara noastră. Să 

bim, acuma, de meşteşuguri şi industria naţională. 
Breslele erau 1;1.işte aşezăminte străvechi cari îşi trăiseră traiul. 

ă ele au fost o pavăză de apărare a economiei naţionale, ele îşi.pur
:i:otodată, şi germenul morţii, fiindcă erau prea încrustate în regu

_e:tite rutinare, nu mergeau în pas cu marile transformări .ce ,aveau 
în viaţa socială. Ele erau originar naţionale - pretinde Madgearu.

•· .. ·cidecum importate ca inovaţiuni străine; ele îşi aveau rădăcinile 
qi, .numai că se înmulţeau prin străini- Gred şi Slavi-aduşi 
oieri şi mănăstiri în baza hrisoavelor voevodale, precum şi. prim 
··cari se specializau în târguri şi oraşe. Evenimente serioase1aµ,su:r:-

't, însă. Ţările capitaliste nu vedeau cu ochi hqni aceste aşezăminte 
actare oricărei intrări a supuşilor lor şi importului de manufacturaţe. 

ndru Şuţu, prin contractul încheiat cu Austria, învoeşte supu
acesteia - mare parte Evrei ~să intre în bresle, supunându-i 
ligaţiile lor, pentru ca Mihail Surtdza să-i scutească, sub un pre-
sau altul, de-abinelea de ele, iar Regulamentul Organic a desfiinţat 

olul - fundamentul breslelor 1). 
Dela această dată, fiinţa breslelor era pecetluită şi, dacă mai trăiau„ 
ăiau artificial. De acum, Evreii sunt chemaţi de domni ca cu
ori şi aducători de capitaluri ca să-şi întindă afacerile şi introdu<e 

:if D.r. Augustin Tătaru-Probleme economice ardelene, în rev. Alaci, No1 r-3~X 
Petra, p. 98. 2) V. Madgearu, Bresle vechi şi bresle 11ouă, Buc. 1912. 

13. 
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în viaţa economică industria la domiciliu. Prin aceasta, pun stăpânire 
pe industria mijlocie şi mică, „speculează meseriile", „smomesc calfele" 
şi „strică alişverişul" - cum glăsuesc anumite proteste 1). Odată spăr
tura făcută în bresle, starostele este. impus de visterie, este omul gu
vernului care impunea ~orpului. breslei la fiecare cercetare anuală a iz
vodului neguţători, tot mai mulţi părtaşi la breaslă şi nu mai este 
ales de breaslă şi întărit de autorităţile religioase 2). 

Ca urmare, piaţa tradiţională capătă cu totul alte aspecte. Vechi 
isnafuri de meşteşugari - işlicari şi şepcari, şelari şi tabaci, zăbunari 
şi croitori orientali, şalvaragii şi abagieri, căldărari, fabricanţi de teste- . 
meie şi ţesători de mătase,. etc. sunt deja dispărute sau pe cale de a dis
pare. N'u numai orăşenii - boieri şi târgoveţi, dar chiar şi ţăranii îşi 

schimbă îmbrăcămintea adoptând mode străine sau le împrumută dela 
vecinii bulgari. lVIanufacturile aduse ·gata din străinătate alungă pro
dusefo vechilor meşteşuguri sau altele sunt confecţionate la noi, de către 
străini - în special de Evrei eari refuză pe ucenici creştini să li înveţe 
meseria. Importul de haine gata, de pălării şi căciuli din Germania şi 

Rl.tsia alungă chiar cojocăriile subţiri, atât de frumoase, scumpe şi atât 
de apreciate odinioară. Imbrăcăminte şi încălţăminte, veselă şi mo
bilier, iluminat şi mijloace de transport, etc. fotul îmbracă alte forme, 
moderne. Rămân doar ca vestigii ale vechilor forme sociale câteva figuri, 
ca lumânărarii şi săpunarii cari se ·menţin până târziu 3). Croitoria .nem
ţească se introduce încă dela r830 şi este exercitată în majoritatţ de. 
Evrei, mai puţin de Români şi de streini ; croitoria de dame în majo
ritate în mâini evreeŞti ; modistele şi pălărierii, la început Francezi şi 

Franţuzoaice, dar trec, încet. încet, Ia Evrei şi ca; pălărieri puţini Ro
mâni; tapiţeri de mobile - Români şi Evrei 4). Pielăria şi tăbăcăria, 

aproape în mâini româneşti, era:u o mândrie a industriei naţiona:le, ale 
căror-produse aveau atâta căutare pe piaţa Constantinopolului5). 

Evreii s'au introdus de timpuriu şi în industria alimentară - cu 
deosebire, în aceea a: morăritului. La aceasta, luau, în ma:re. măsurăi 
parte şi Grecii. „ 

Va trebui să stabilim o deosebire între ceea:ce se petrecea în l\ifol-' 
dova şi situaţia din Muntenia. Pe câtă vreme în provincia de peste Milcov 
-în capitală, ca şi în alte oraşe şi tărguri - comerţul şi meşteş!lgurill 
sunt deţinute de Evrei: anumite centre, ca Botoşa~i, Suceava, Do
rohoi şi Iaşi unde ating proporţii între 83-95 % 6) ; îll Muntenia, bres...: 
lele naţionale mar rezistă şi ne prezintă cu demnitate, dar ele suferă 

1) Vezi în perioada anterioară. 2) D. A. Xenopol, Istoria Românilor, vol. XI, 
p. :r8o. 3) D .. Z. Furnică. Inceputurile industriei la Români, p. 217-222. 4) Ib~d, 
ibid. 5) ·M. Eminescu, Scrieri politice şi sociale. 6) J. Lahovary, La question israelite 
en Roumaine, Buc., 1902, p. 36 urm. 

W.5 
rtu.ri la:i:gi în multe ram ·. T _ . . 

un,. mi :Bucureşti d · 
t evreeşti în i:goz.1). · . · .· ' e1a peste 56% .<lini firme 

Dar Evreii d ţ· A v . · · , · . 
e in, lllca din r:88J · . q • .1 

teşuguri : în croitoria bărb vt 'vo ~aJontate zdrobitoare îri aceste 
. v . A a: easca: ş1 de dam .A • V • • 

cane, 111 meşteşugul zugrăvitul . . . e'. in arg1ntane ş1 cea..; 
'pamente militare în pVlv . . u1 ? al poleitului, în ceaprazărie 

. i· , . a ar1ent ş1 tapiterie . 
1 ca 1tografi şi legători de V ţ· . . , . . .' ca strungari şi vop ... 
ă, cusătorie .::i şăpcavr1·e .E car._1„ _ca famchlg11, etc .... In măcelavr1'e. „ , vre11 tind v A • >· 

. din urmă le rămân meşteşugurile cel:a: in~reacă pe orto~oxi. Aces
ve„ ca ; dogărie şi dulgb . f". V . ~a1 obositoare şi puţfo lu~ 

f . ene, 1erane Şl pot v . 
! '.cava 1, dogari, sacagii i căru . . V . _co~ane, rotărie şi zi-
eştt, etc. 2). Ba, după un ş lt ţaş1~ barb1:n, lautari, dsmari băr-
·. t' · A • a cercetator " · ·d ·· A • ·· .. arz1u--,- au 1nceput V d. V . ' „1 z1 an1 romani - ceva 
. . b . sa ispara ş1 apro t 
e tre uitoare stabilimentelor bl: .. ape oate lucrările de zi-
ătre Evrei a). pu ice, mi11tare şi civile, se executau 
Onoratul · Rt1p · · . . p1n, sociolog evreu ocu A d 

nncipate, găseşte că anumite m 't pa~ u-se d: poziţia Evreilor 
ura, cea:sornicăria şi fab . eş eşug.~n, ca croitoria, cismăria şi 

;t 1 . ncarea de . cutii leg V t . d 
··.· u . Şl. .moda, zugrăvitul firmel . . ' . . a ona e. cărţi, pă1ă~ 
rii jidoveşti. Aşa că dupav datolr ş1 ttaJ?1ţ~na sunt deja meşte"uguri 
.il. A ' e e s atisti d" '}' 
e or 1n meseriile României er t . ce 1ll r9or.-'-902, pa:rtea: 
±nai mare decât partea l d. a ex raordmar de mare, cam de 4 ~ 

Industria mică ş· .. 
1
°r. in populaţia totală a ţării 4) · 2 

" . 1 mi3 oc1e -,- constată 1 R . 
covarş1tă de corelio-ionarii 1 . . . ace aş . uppîn Eyreul '-

e în hăinărie; în "'industri:11~n~9-~0~, ~mtre _cari 98r7 patroni şi 
en. tel.or, în ceramică t . nu ~1 ş1 mobilelor., a meta.Ielor·şi 

' cons rucţ1e p1etrv . . d 
etc. sau în procente ··d. . ' . . ane, in ustria textilă pie-

• hv· · lllaceştrm1c1şimiJ"l ·· · d ' 
1ll amărie, r 2 01 îiiind t . · „c11111 ustriaşi, 6r.8o oi. 

Jo us !la meta:lelor 9·7 o; A V . . /o 
menea - observă B -D. . V . ' . o Io 111 lemnant· ş1 mobil .. · . · lllca e1 cov: A • e. 
gra.fie şi pielărie. Tendinţa O ·1 arşeau 111 111dustria hărtiei 
•t • vrei or era de V vr A 1 

ri ' . m~bile şi în industria textilă 5 . a na:a 1111 metalurgie, 
era mtemeiată fiindcă ind t ··1 ). Ş1 profeţia patriotului ar~ 

s tv ' . us ru e sus num"t cur a vreme adevărate . . 1 e vor deveni în 
:;. . ' monopolun ale "t 1 . . ' e.vreeşt1. După acelaş d-r Ru . . capi a: u1U1 ş1 condu-· 

ş1 ~omisionarii evrei făceau 8;p1n~ ocea~ormcarii, pălărierii, cojo
*atmgeau z8 %, medicii 38 o; 9 0: dm _totalul breslaşilor, băr-
Est f ;o, auran1 croitori" . f. . e oarte interesant de v • > 1 Şl 1erarii 90 rc 5\ 

su:B V . urmant evoluţia t f . o ; . 
. era piaţa româ11east V A d rans ormării radicale 

a: 111 ecurs de câteva d·e . . ~ . · cen11. . 

I) M. Eminescu-Scrieri · ·· . 
68r. 3) Dr. A.rthur Ru ~ht~ce ş1 ~ociale : Industrie şi comert· . 

.'--.. · ap. B. ·Duică RomânBP ~ ~n „p1e . Juden in Rumanien" B y A. c~ ·Cuza, 
cit., p. 35-ap' B D . "ş1 vreu, p. 224-225 .. 4) B D . ,ă er 111, 1908, p. 

• • UlCa, p. 225: . • UIC , O. c., 223-224, 
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In anul 1849, meşteşugarii români şi creştini deţineau încă o 

bună parte din piaţa Iaşului - cum erau, bunăoară, blănării şi şep
carii, croitorii şi abagiii, dubălarii şi săpunarii, lumânărarii şi ciubo
tarii, cismarii şi alţii, după cum, dealtfel, erau şi negustorii - ca bă
calii şi pitarii, pescarii şi cherestegiii etc. 

1
) Pentru acelaş an, Emi

hescu statornicea, pentru Moldova, 10.695 familii de negustori şi me
seriaşi pământen1 ortodoxi, iar ~în Iaşi, fiinţau 33 corporaţii de comer
cianţi şi industriaşi pământeni ortodoxi, cu 1661 patroni şi calfe 

2

). 

Iu 189'>. din cei 65 blănari la Iaşi, rămăsese doar unul singur român, 
silit să-şi aducă şi el calfe din Valahia, iar din croitori, şepcari, săpu-
nari şi cherestegii 'nici unul 

3
). In 1866, patentabili români la Iaşi erau de-abia 613 faţă de 29c9 

israeliţi şi patentabili ambulanţi români r89 faţă de 10<)2 evrei; iar. 
în 1878, erau de-abia 488 români faţă de 2.326, de. unde rezultă că au 
fost alungaţi de Evrei 1Z5 Români 4). In acelaş timp, şi în Bucureşti, 
dispăreau vechii breslaşi:. încă din 1859, din 6886 capi de familii me
seriaşi, erau ortodoxi 4963, iar pământeni 5058, pentru ca, în 1878; 
nu':Ilărul meseriaşilor în capi de familie să atingă r6.r97, dintre caii 
5:261 imig'3'.ţi de vre-o 20 ani. lu 17 ramuri de indust<ie, Evreii co 
vârşesc pe ort,odoxi, în celelalte, ei tind să.:i întreacă 

5

). Desjardi~s ne ionformează, încă din 186], că Evreul se îndelet 
niceşte lu Moldova cu meşteşugurile de croitor, tăbăcar subţire, tini 

chigiu, pantofar şi ceasornicar şi se îttdeletniceşte 
mii de meşteşuguri, practiCă frauda ca şi creştinul, 
rafinament ... 6

). Incă din 1879, chiar Petre Carp putea să . rostească, în şedinţ 
Camerei din 28 Septell1brie, aceste amarnice reflexiuni: „Răul es 

serios astăzi, Evreii sunt stăpâni pe viaţa economică 
7

), 

Verax ne dă, pentru r887, în toată România, 86.292 patroni, dint 

cari 58.29r Români, 9.865 străini şi 18.136 Evrei, iar numărul firmel 
comerciale, adică al electorilor Camerei de comerţ, pentru 1893, es 
de 4r.855 - dintre cari numai pentru jud. Ilfov, 5-470 -fără a 
indica naţionalitatea firmelor comerciale. In restul ţării, rămân 36.3 
firme, dintre cari· 20.262 româneşti, 12-478 evreeşti şi 3.645 streini 
Această pe toată ţara, pe câtă vreme, în Moldova, Românii contea 
cu 6.210 firme comerciale,rEvreii ating ating 10.912, iar streinii 910 

Pentru anul 1902, R. Rosetti ne dă, pentru Moldova, un to 
de 27.273 meşteşugari: 9.167 îu sate şi 18.r06 în oraşe. Cei 9.167 d. 
sate se distribue astfel: Români 6.878, Evrei r980 şi străini 209; 

I) A. C. Cuza, p. - 5-6: z) Eminescu„ studiu citat. 3) A. C. Cuza, t 
4) Eminescu, st. cit. 5) Ibid, ibid. 6) Les LJiufs de Moldavie, p. 7. 7) A. C. Cuza, p 

8) Verax, o. c., 176 şi tabioul dela p. 261. 9) Ibid, i76. 
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1 I .ro6 din oraşe . Rom· . 6 . = D · am .r50 · E · ·oIO. e unde. , vrei ro 446 58 oi . 
• V. • ' avem ca, total · Rom· · · - Io Şl străini 

stram1 '1..8r9 1). Autorul obser~ă o am r~.028, Evrei r2.428-46 % 
e~;e~gan -ca pantofari, croitori 1,;f~to;a d: anumite categorii· de 
ovar~ e de Evrei cari lucrează cu ~reţu:;1d-f oarte mulţi, profesiuni 

. entru r903, avem în M ld e oamete. 
. evrei - ceeace reprezintă . . meşteşugari creştini şi 7 r72 . o ova. r4 728 . 

După statistica oficialv d' aproape 54 % 2). 
ra t a 111 r900- . '. pen ru r900, în toată ţara fără 1 r9or, numărul meseriaşilor 
an: 29.26~ ~omâni. 28.572 s;răini oraş~ Bucur~şti, de 57.832, dintre el; sate Ş1 1n oraşe nereşedinţe ~ Du1'.a aceleaş1 statistici, meseriaşii 

; 45, streini r5 
031 

d' V rau 111 număr de 83 876 . R • . e t" , . - a 1ca 5.718 Evrei . . . . ornam ş ma. s~u mahomedană '). Şl 9.313 străini de religie 

Pana la r867 • d ' · . ' can s a încheiat · ~gunle ş1 oraşele din Ard 1 d . V compromisul a-ungar i·n t t · • ea aca era • t . . , oa e 
il1na, 1ll schimb ei era stv • . . u ca eva mu de Evrei 4) In B 
o . , . ' apam ai sat 1 . . u-~om1ca h e~a tributară. In această e ~r ~1 ora?elor, toată viaţţa 
= 73? ~esenaşi români faţă de pr~~1~c1e,. existau, în r9r2, nu-
reştm1 3.494. La 1 . 9 .. 322 stra1m, d111tre cari O , . -~. un oe mesen „ . v re1 ::i o

9
r 

l .h~ănesc cel puţin 70.0~0 sufletaş11d71 negustorii ovrei sunt r3:733 
am hră e 111 ro2 919 • V . nesc vre-o 6.ooo suflet d' . , pe cata vreme, cei 
. ales măcelari, cismari birJ· ~ 111. r7~.254. Meseriaşii evrei sunt 
dame · . ' an, cro1tort fri · . . , ~oran, iar crfu)mari r.312 dit; 18 'zer1, coiocari, croitori 

Referindu-ne la stările d' A d 97 ). . ri „ • . lll r eal de · t • · aşu romam recrutaţi din pvt ·1 mai arzm, vom vedea cav 
ti a un e cele · v 

' nu puteau ţine piept concurenţei ~al sara_ce ale populaţiei 
e: I;a sate, mai că se afirmau în . str~111e, :nai ales în centrele 

an ş1 papucari, ca fauri· m . proporţ1e mai mare, ca tâmplari· 
v • . , oran măc 1 · · ' 111 acele meşteşuguri de ' . e. an, croitori şi cojocari -
de 1 . care are imed1atv . ; popu aţrn de circa 3 milioane 1 . . a nevoie ţăranul. Totuşi 1~ conta cu 26.376 - capi de fami ~cu1ton, clasa de mijlpc naţional~ 

bla. cu o.89 % din totalul po ul l:e: m~eştn de s111e stătători adică 
' 1arăşi,_ desfiinţării regim.Iiui ·r.e~ r1 această proporţie e;te da-
t. loc cam după r88o, când înce o : val breslelor, fenomen care 

' c~ri aveau să lupte, însă cu J s~ ras~ră, pe ici colo, meseriaşi 
u~1-româ~"'." şi cu lipsa de cr~'::'. ,~an greutăţi : cu indiferenţa 

pa statistica demogr f' v · . •t r a 1ca a Un · · . . cete date rentru in ·us·r· .,gane1. ~e r9ro, avem de sta-1aş1· romam _ • , . · . 
Ibid, 265. 2) Ibi•l . n: sta 1shcă sunt 
6 4) R s · · 3) D. R. Ioaniţesc p !' · • . · · e1şanu RestabT u, o tbca meserii! • 
.'târgurile din Ardeal cu: irea unui_ adevăr istoric, pt. în c;·. m ~ucid. Rom„ 

c 111 Bucovina arte au aparţmut? 5) I E T . mv. dm 30.12.934 . 
las.ele soc:ale dpn Ar~ I 1: :Meseriaşii, 1912. VezÎ şi. B o~ll:ţ1~-Românii şi clas~ ea . · mea, l68-16g. 6) Peţre 



daţi şi'me!)J.brii familiei, personalul auxiliar şi întreţinuţii. Astfel, avem: 
Români I65.I57 - adică 5.32 % din totalul populaţie! de ·2.948.I86, 
faţă de celelalte naţionalităţi: Nemţii cu n3.I92 - adică.cu 5.95 la 
un total de I.903.357 ; Maghiarii cu 478.067 - cu 4.80 % din 9.495.627 
şi, în sfârşit, Evreii 346.067 _:_cu procentul considerabil de 37.98 

raportat la un total de gn.327 1). 

li 

b) Industria rr.are. 

Intram, de data aceasta, în domeniulcel mai delicat al economiei 
noastre naţionale, pentru care posedăm date numai asupra numărului 
întreprinderilor, dar nu şi asupra componenţei etnice a capitalului, .a. 
personalului de conducere technic şi administrativ. Această industri 
mare - ca şi cea mijlocie - îşi are începuturile ei în veacurile ante 
rioare, când anumiţi domni, ajutaţi de feţe bisericeşti şi de firi între 
prinzătoare, indigene şi streine - spre gloria lor şi mândria noastră 
se străduian să întemeieze aşezăminte ntile dezvoltării noastre indus, 
triale, luptând cu greutăţi mari din lipsă de personal technic şi mecanic 
de capitaluri şi materii prime, precum şi luptând cu oarecari piedi 
puse de ţările vecine industriale cari nn vedeau cu ochi buni o înjgh 
bare de industrie naţională. Printre aceşti domni, avem a menţion 
cu mândrie numele lui Grigore Ghica şi al lui Al. Moruzi. 

Industria noastră naţi~nală ar fi evoluat în mod firesc şi poat 
în condiţiuni cu totul prielnice nouă dacă nu interveneau doi facto 
caracterizaţi prin un egoism feroce: convenţia economică cu Austri 
care ne-a distrus breslele şi puţinele industrii de care dispuneam, ne
distrus comerţul orăşenesc şi cel <;lin. porturi, precum şi tot exportul 
şi, al doilea„-- legea de,încurajare .a industriei naţionale care ne gv 
seşte despuiaţi, sleiţi de orice forţe băneşti. 

Aceia cari vor dispune de capitaluri mari - proprii sau î 
prumutate-,- sunt tot străinii şLEvreii. La noi, un. capital naţion 
se va forma mai târziu. Numai în Ardeal, procesul acesta începe cev 
mai de .timpuriu şi numai în domen:ul, creditului bancar, când se 
înjghebează primele aşezăminte care îi ajuta pe ţărani :::.~-şi creez 
gospodării şi, ca urmare, un standard de viaţă mai ridicat. 

.... · Am spus, cu alt prilej, că Evreii n' au luat parte la nici o întrepri_ 
dere industrială, decât incidental şi în proporţii cu totul şterse. Industn 
în trecut, deşi privilegiată de voevozi Şi domni, era, totuşi, risca~ 
mai propriu zis, nu prea rentabi.ă : împrejurările politice, cum era sc111 
banca deasă a domnilor, turburările şi războaiele ce se ţi11:eau lanţ 

I) Ibid, ibid. 

ămâi:tul -~1ostru, precum şi vegherea serioasă ca industriaşul să se' ţină 
e obhgaţnle luate asupră-şi, etc., toate acestea nu erau nu mediu fecund 
e dezvol:are. a poftei de câştiguri ilicite şi uşoare a Evreilor. Acestora 

es;e pn~lm? un :nediu liniştit sau de mare nelinişte, când pot să 
, aga pr~fltun man. Odată cu Unirea Principatelor şi cu stabilitatea . 
n domme, la care se adaogă legea pentru încurajarea industriei na
ţipnale, Evr~ Q.evin peste noapte industriaşi. Ei năvălesc - zice so.:.. 
iologu~ Rupp~1: ~vreu~ - în metalurgie, în lemnărit, în mobile şi în 
.nd:1s:tr_1a tex~1la ) , precum vor năvăli şi în toate celelalte. Finanţele 
a~1tahsmulm apusean erau, de acum înainte, mănuite de ei. Calul lui 
~:se~ pă;runsese. î~ cetate .. Ei sunt deasemenea denumiţi să fac-ă 
~lo,irea ~tre. no1 ş1 Apus .ş1 să fie agenţii expansiunii germane în 
n~nt. ~ap1:a!1smul apusean, atras de câştiguri fabuloase, îşi muta 

cap~tal~nle. Şl mdustriile la noi, dezvolta pe cele existente, multe din 
l;e :n~tlle ş1 se organiZa în cetăţi·peste cari nu se putea trece - în trus
~un ş1 :artele. Astfel că, lipsiţi de capitaluri, n'am ajuns să ne cr~ăm 0 

ndustne naţională care să facă educaţie industrială elementului au-
ochto1:1, să ridic~ stand~rdul de viaţă al poporului şi să avem o con
en~aţ1e pe:itru V 1~dustna casnică, ci am asistat la o nemaipomenită 
pohere naţionala 111 locul mult trâmbiţatei. epoci· de i'nfl · · · ·1· . „ . V " onre ş1 c1v1 1-
aţ1e , pro~1s~ nou~ ~e economiştii libertăţii abs~lute. Aşteptările 
11s~ de aceştia 11:1 cap1tahsmul apusean şi în o industrie naţională - cn 
p1tal, c~nc~pţ1e. ş1 c~nducere străină - a fost o mare dezamăgire_ 
cest cap_1tal~sm ~111anciar expansionist importa şi capital şi technicieni 
dom~n\~l mch1s de bariere vamale, pentruca, astfel, să dezvolte 

dustr:a Şl să realizeze câştiguri mari, el căuta doar să dea o dezvoltare 
.·· ~ mai_ mvare ag:i:ult~r~i c,are s~ procure străinătăţii cereale şi materii 
;nme Şl sa poata mgh1ţ1 cat mai multe fabricate - aşa cum preconiza 

art. 46 al Convenţiei dela Paris 2). · 
Lupta î1:1potriva Austriei a fost lungă şi dârză, dar cu rezultate 

ne. A fost 1~cepută de P. S. ::urelian. ajutat printre alţii de Carp 
:Xenopol, cerand desfacerea umtr'o :i;obie .economică la care ne îm-
nsese şcoala liber-schimbismului a unei li"bertavt1' v v 't 

V • • • • ~ • , , nezagazu1 e, pre-
.ntata ,pr:n vec~1 e<?onom1şti, ca N. Şuţu şi P. Mavrogheni, iar mai 
coac~ pn.n Mar~ian, I. Ghica şi alţii. Şcoala lui Aurelian a fost con
uata pnn Emil. ~ostinesc~ pe cale practică. Dar, dacă am scăpat 
teroa:ea e~o~om1:a a Austne1, prin noua lege cădeam sub altă tiranie·:: 

;eea a 111va~1e1 capitalurilor străine .creatoare de industrii parazitare cari 
l soldau bll~n!ul cu câşt~gu_:i considerabi_le. Fiindsă această nouă pc

econom1ca - observa N. Iorga - pnn concepţia neîntemeîată că 

Op. cit. Vezi B. Duică, p. 224. 2) Vezi şi V. Cilibia, rev: Ala.ci, No •. :r33,,JL~39, 
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.0 industrie se poate improviza, că o ţară e datoare ·să o aibă integrală 
:şi, în al treilea rând, că este deajuns ca statul, prin scu_tiri ~i.tarife, să 
·o' sprijine, procedând prin legea gândirilor abstracte~ ş1 stra:ne de ce
:rinţele fovincibile ale realităţilor date, care se leaga orgamc _una de 
:alta:, ea alerga la un câştig individual fără să cugete la nevoil: ade~ 
·vărate ale unei ţări întregi. Materia noastră aştepta prelucrarea m zeci 
·de domenii atunci când noua industrie improvizată şi subvenţionată 
făcea cuieî~tr'o ţară lipsită încă de fier şi substituia bunei hărtii străine 
<>' rea fabricaţie indigenă ori inaugura o greşită- politică a zahărului, 
îndulcind pe vecini cu ieftinătatea produsului nostru 1

). . • , ~ 
Dar noua lege a încurajării industriei naţionale păcătuia ş1 mea 

prin multe altele : . ea nu pu~a ~ăgaz _capftal~r~lor străine.- aventu·
riere°'sau speculatoare--'-; ea nu mcura1a, m mei un fel mai ~les, par~ 
ticiparea- capitalurilor autochtone - mici şi mari - la înflorirea· unei 
industrii cu ad.evărat necesară şi mai ;păcătuia prin ·aceea că încuraja 
a:lcătuirea de colectivităţi şi asociaţii cari terorizau clientela la preţuri 
-uluitoare faţă de manufacturatele străine similare la ~dăp~s~?l tar~~ 
felor vamale protecţioniste şi prohibiţioniste. Toate dispoz1ţ11le. legi: 
:încurajau iniţiative interlope şi crearea unei plutocraţii _evr~_eşti, mai 
-cti deosebire, fără a se îngriji nimenea de respectarea obhgaţ11lor luate 
·de întreprindere, pe câtă vreme muncitorul român şi obştea românească 
deveneau tributare acestei elice, încurajată de complicităţi· lăuntrice. 
Şi domnii noştri proteguiau orice înc~rcări de indust~ie,_ de fabrici -
-cherhanele, şi emiteau hrisoave cari asigurau industnaş1lor un fel _de 
monopol „apalto", pentru întreaga ţară sau numai pentru' anu~:te 
localităţi, dar, atunci când monopolistul nu-~i r~spe~ta îndatonnl,e, 
era imediat decăzut .din privilegiile acordate lui. Şi mai trebue scos 111 

evidenţă· şi faptul că, întotdeauna, monopolistul sau fabricantul, ori
.care ar fi fost el, se îndatora, în schimbul privilegiilor obţinute, să vânză 
niarla după anumite tar1fe „narturi", să-şi naţionalizez: persona!u!, 
să contribue cu anumite procente sau sume la opere de cantate pubhca, 
la aşa numita „Cutie a -:i;pilelo.r'.', etc. Aşa înţelegeau domnii noştri îi:-
curajarea industriei naţionale. . . . .. 

. Legea de încurajare a industriei, de ale cărei prev~den ben~flcrnu 
numai industriile cu un capital de minimum 50.000 lei, cu mai mult 
de :25 lucrători, şi cari posedau instalaţiuni perfecţionate 2), a. pu~ut 
să dea imbold unei dezvoltări nemaiauzite. Intre 1887-'-1906, sau 111 

.. 1) Ist. Corn. II, r82. 2) Iată prevederile legii din 1887 : <:l Con~esi1!nea gratu.ită 
unui'teren cu() suprafaţă de cel mult 5 ha; b) scutirea de once impozi~ cati:,e .~ta_t, Judeţ 
sau comună· c) scutire de vamă pentru maşinile şi aparatele necesare mstalaru şi pentru 
materiile prlme ce nu se găsesc în ţară ; d) ~_e o re~ucere ~ ta~elo~ pe c~r. ~e 45 % pentru 
!Produsele fabricate· şi de 30 % pentru mater11le prime ce mtra în fabncaţ111ne. 

201 

. _at 298 fabrici, pe câtă vreme în intervalul r866-r88J · 
·"' 8 f b · · , numai 

3_ s~u :2 , a nci anual. Cu alte cuvinte, erau în r866 _ 
3

g-
epnnden, 1~ r887-r73, iar în r906-47r întreprinderi, dintre 
- · ?2 ap_a:ţ111eau statului, r26 neîncurajate - mori, fabrici de 
ş1Ja?nc1 de bere şi 293 încurajate, iar din acestea din urmă, 

rau · dm grupul metalurgiei. 

Legea ~in r887 a fost dep~şi~ă.în prev:e~erile ei de legea din 1912 1), 
aceea ca ar:orda avantag11 ş1 1ndustnei mici, meseri.aşilor şi socie

or . coop:rative . de meseriaşi, precum şi cooperativelor săteşti şi 
p:1~de:ilor c~n întrebuinţează, la un loc 'sau la domiciliu, zo lu-
:: m m~~s~na casnică ... Ea acorda cea mai mare protecţie in
, llor _can işi trag maternle prime din agricultură sau dintr'un de
>al ei ~au din solul şi subsolul ţării - acestea urmând a se bu

cde man foloase pe timp de 30 ani, cu obligaţia, cea mai de seamă 
.'a_vea ~5 ~ români din totalul lucrătorilor, cât şi al personalului 
mstrati":, iar _pentru personalul technic cel puţin 25 % români Ia 
tulvpen~aqei a doua decenale şi 60 % la începutul perioadei a treia. 
nca:caţi de at~tea scutiri şi privilegii, streinii - în special, Evreii

,eau, 111 scurt timp, o majoritate zdrobitoare in domeniul indus
r. de tot f_e~ul, pe _câtă vreme, băşt}naşii - lipsiţi de credite orga
f:., ab~or?1ţ1 _de. viaţa politică pe zi ~e trece mai intensă şi mai 
otoasq, şi de 1s~1tele luxului vieţii moderne~ lăsau pe seama străi
oa~e P_rer~gativele legilor de încurajare _?- industriei naţionale. In 
bhgaţmhtle la cari erau supuşi toţi aceşti străini n'au fost niciodată 
ate, folosindu-se larg de nepăsarea organelor chemate să supra.: 
e.1~ i:unerea in _practică a tuturor prevederilor legilor din r887 
· Ş~ mtru deplina cucerire a industriei în. ţara noastră; ei s'au 
at~m tot felul ca să terorizeze viaţa noastră economică şi cea 

\ aşa că n'a existat în nici o ţară din Europa o funcţiune mai 

ată folo~ele ce ie acorda legea din 1912 : a) Vânzarea de către stat judeţ san 
te~:~ulm necesar'fabrici~, pân_ă la 5 ha, din pământurile ce le aparţin', iar pentru 
hmer~~ ace~~or t~renun P": timp ~e 90 ani ; b) folosinţă gratuită, în total sau în 

or 
1 

ran :ce din domemul pubhc; c) scutirea de vamă pentru maşini şi acce
cer:a ~~nfelo~ de transport; e) scutirea de impozite directe către stat 

om una şi mlo~mrea lor prin o . dare preluată asupra beneficinlni net al în
orÎ cu excepţ1a .. favorabilă acordi:tă 1?arilor făini de grân. Deasemenea, se 
Pus d~ avatang 1 la reducerea tanfulm de transport- şi asupra venitului net 
ra can dovedeau ~ă· e:i...1Jortă o pătrime din producţiune. Acelor industrii 
~3f5formau cea mai mare parte a materiilor p.rime din străinătate li s~ 
?. ?asele acor~ate la o perioadă de 2I ani. Ca foloase generale a~ordate 
nci~or ·!aolalta, J?recum şi societăţilor de meseriaşi, s'a prevăzut scutirea 
P~~it ~atr~ ~tat._ Jndeţ sau comună a _clădirilor destinate locuinţelor între
, 't . ,a_~ ab~1cil~r : restituirea dreptului de· v::imă pentru materii prime aduse 

e_ ~i can au _mtrat în_ fi:bricaţiunea,pro~nselor ce se vor exporta. Şi; în fine, 
ţule, prefeni;ita. fabnc:lor d~1:1 ţara, chiar dacă ofertele· vor fi cn 5 % mai 

t ale acelor similare ~:n stramatate: 2) I. Maior,·o. c., tablou la_pag. 7g. 
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. A România Departe de gân.., 

A · de a fi industriaş 111 · . 
rentabilă decat ace:~ . , o' lo it în ţările noastre toţi aventu-

. durile bune ale legiu1tor:ilu1, s au. !c~m şi toţi străinii şi Evreii cari-
rierii şi toate elementele 111terl~pe, p . t' . hio-1i etc. - şi-au dezvă-

• • • A • • telah samsari, 1111c o- ' .. . d 
din papugii, carciuma~J, .. i~dustriale şi au devenit magnaW m us-
luit într'o noapte aptitudmi . V v s'au evreizat fabricile de che-

l t uţurile de pacura ' . . . 
triel. Şi, în felu aces a, P A' • t' fabricile textile ş1 tipo 

A • v ut în mami evreeş 1, 
restea şi de hartie au caz . ti Acestea fiind stările de fap 

. d't devenit toate evreeş . f 
grafiile şie 1 ura ~u etate e 90 ani sau perpetuu, man 
si de drept, bunurile noa:t~e a~~n A ·s·ppecial evreeşti, de unde porne 
' t A mâini stra1ne' in . , . lt 1 
ţele se concen rau 111 ··1 . litic economic, cu ura -n 

· · v A toate domenn e · po ' A ţ 
dictatura tiranica 111 V • • V din beneficii rămâneau 111 ar 

. 1 t Şi dacă o partic1ca . · 
ţional, socia , e c. 'd' V tură suprapusă j3tre1110-evreiasc 

Şi pe temeiul acestora se ri ica 0 P~ .d . întreagă populaţie mu11.· 
. „1 . e la baza piram1 el o . 

stăpână pe bogăţn imens ' . ltă parte din beneficii, şi cea m 
d ·t are de foame, o a . d V f citoare ar muri 0 . V. b f de contravalori e mar u 

V A. tvri stra111e su orma 1 d 
mare, se revarsa in ,a ' d t d export în afară, natura' 

· A t · v t te ca exce en e ' . . . 
româneşti 111 s re111a a ' . . V ·1 Astfel pe ann 190I 

d t .. de devize pe toate cai e. ' 
expedierile dan es me t . lori în sumă de I.l9I.897.o 

A A străinătate con rava 
1915, rămaneau 111 1 . ximativ la 80.000.000 lei aur. 
lei aur, ceeace revenea; anua., apro 

1. 
Industria hârtiei şi a celutozei şi arta grafică. 

. nţă ca. factor de progres spiritu 
o industrie de mare import~ I v din a doua jumătate a s 

· hv f · şi a celulozei.. nea este industria ar iei . . . t teren. In 1758, este s 
V are act1v1tate pe aces . 1 

XVIII, se observa om . A . h. .t hi '' întemeiată de Nico. 
V • f b . V. de hartie " ar urg e , . 

nalata pnma .a nea . . F d .. Doamnei pe apa Colentl 
L din Ian111a la un enn . A d Al 

Lazăr sau azaru ' B t' t lângă Snagov. ln curan ' . . tA . . muta la a lŞ ea . t 
pe care, mai arzm, o . . . a a Sabirului-Ilfov, şi ceva ma1 
Moruzi întemeia alta la Caţ1c~1.' pe pt 1 hvrtiei ş1 al cărţii, o trece d. 

. ·1 . 1 de a se opri impor u a . •tv d ziu cu pnv1 egiu . . . t' grafie Una atribui a e 
. rtului care avea şi o ipo . N I 

Căi;p.ară Mitropo i V , • • acce tă ca adevărată istoricul . org 
A. Urechiă lui V 0da Matei nu .o ,P t . f brici de hărtie ale lui Ru 

In Ardeal, acum So an~, ~ra~ A reC1. a 2) In 1853 acelaş Orghid 
1 Ghelniţa şt doua 111 iuc . '. f b Orghidan : una a A • • A temeiază marea a 

1 . tori romam braşovem, 111 
împreună cu a ţi negus · . fabrica lui Siebenvan, 

. D A aintea acesteia, era 
dela Zărneşti. ar, 111 V A o de o societate budapestan 
temeiată în 1768 şi preluata 111 19 9 ... 

.. . de faţă şi" industria hărtiei şi. a. 
I) Vezi perioadele r~p;ctive ~in lucr8ar~)N. G. V. Gologan, Cercetăr! pr~V1 

f
. d Soc Naţ de Credit mdustnal, 190 • . ) Al Bunescu-Industna h 

gra 1ce :e . •. · ţul. . mânesc din Braşov, p. 54· 3 • 
la trecutul corner Ul rRo A a" v III p 941 urm. 

d f . • în Encic1 o.man , · , · in . gra 1ca · 
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• .In 1881 - după alţii, în :r879 - C. Porumbaru întemeiază fa
brica „Letea", cu mi capital de 15.000.000 lei aur: în 1882, Schiel în
e~eiază „Buşte~ii" pe moşia Jepi a Casei Regale; în 1888, „Câmpu
ngul" e întemeiată de LV. Socec şi P. Ioaniţiu 1). In r889, identificăm 

e Evrei în această industrie at~t de bănoasă. Esra Penhas cu „Scăenii" 
~Teleajen. Neamţul Eichler cu una, în 1909, la P.-Neamţ-plus fa
rică de cherestea - cumpărată, în 1921, de Marmorosch Blank 2). 

Fabricile „Letea", „Buşteni", Câmpulung", „Scăenii" şi „P.
eamţ" - la origină;· firme individuale - se transformă în societăţi 

;~ acţiuni şi numără, la finele 1913, un activ de circa 24.000.000 lei 
r. Primele trei au avut ·şi secţii de celuloză .. Alte fabrici de celuloză 
fost: „Celuloza-Brăila'', creată, în 1908, de soc. an. „Celuloza", cu 
capital de r.500.000, în 1913 şi un activ de circa 8.000.000 lei 3) etc. 

Arta nobilă a teascului, a vechilor teascuri, a născut în zidurile 
cernice ale mănăsthilor noastre şi creştea cu multă grijă purtată 
monahi şi, tot aici, sălăşluiau, îngrijite cu aceiaşi cucernică evlavie, 
grăvirea de icoane, scrierea frumoasă şi copierea artistică a. vechilor 

stre cărţi bisericeşti. La dezvoltarea lor, luau parte, cu deosebită 
'jă şi dragoste, domnii şi boierii. 
••·~ Despre cele dintâiu teascuri, se pomeneşte, î~ ţările noastre -
#ntenia şi Transilvania, în sec. XVI, şi ele iau o mare. dezvoltare în 
~ dintâiu în sec. XVII. In Transilvania, introdusă de Calvini Şi Saşi, 

rafia se pomeneşte în onţ:şele Braşov - 1533, Sibiu - 1575, Cluj
o, ·· A.-Iulia-1566, Orăştie şi Sebeşul Săsesc, BlaJ::,...1746 unde tii:;o
fia a fost adusă de cei trei ma1i dascăli ai şcoa'ei latin:"ste. In Mun
·a, toate sunt înfiinţate de domni, mitropoliţi şi căhigăti, ca la C.-
g, la Govora de Matei Basarab în 1634, având ca .tipograf pe Me

e Macedoneanul, la Măn. Dealului, Buzău, Bucureşti, la Snagov 
tim Ivireanul, în 1690, R.-vâlcea, etc;. In 1675, un Mitropolit aduce 

ografie în curtea mitropoliei din Bucureşti, având ca tipograf pe 
~ac Ieromonahul. m1de s'au tipărit .lucrări bisericeşti de seamă şi 

a lucrat şi Antim; închisă în 1836, 'ea se reînfiinţează în 1851 ca 
afie metropoliteană şi se laicizează, având ca director technic 
. Rasidescu şi, ca persoană pricepută adusă din Austria, Francisc 

. · In 1806, se înfiinţează tipografia „Nifon"· sau a statului, care 
te până în 1864 4). 

. 
AL Bunescu Indastria hârtiei şi ind. grafică în Encicl. Română, v. III, .P· 

I!l. 2) Ibid, ibid. 3) Statistica societăţilor pe acţiuni la finele anului 1913. 
i de acestea; ·P.-Neamţ şi Zărneşti, precum Şi' fabrici.de mucava şi carton: 
Tecuciu, din 1898, alui Grunberg et Co., cumpărată, în 1903, de Th. Ram:, Spiru 
et Co., soc'. în nume colecti şi comandită simplă; „Fibra" - Bucureşti-a lui 

.„r; „Gustav Fonn':, în 1890, la. Orlat-Sibiu;. „Baretesch Frederich" - Ghimbav 
;; ,,Molidul" -C-lung; Succesor Danilo Warga-Clµj; t:tc. Vezi Al: Bunescu, st. cit. 
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In Moldova, se pomeneşte, la I640, de tipografia „Domnească" 
a lui Vasile Lupu, la M-rea Trei Ierarhi, având ca tipografi pe monahii 
Atanasie şi .Dionisie; de una a Mitropoliei, la 1679 şi de a Patriarhului 
Dosoftei al Ierusalimului, la Cetăţuia, în 1682 ; M. Strelbiţchi aduse la 
mănăstirea Neamţ o tipografie cu vestitul tipograf călugărul Gherontie. i). 

In sec. XIX, iau naştere tipografiile laice. Prima diri ele este a 
d-mlui Caracaş asociat cu Răducanu Clincean:u şi D. Topliceş.nu, la Bu
-cureşti, în 1818, preluată, în 1832, de L E. Rădulescu, care îşi avea ti
pografia proprie încă din 1832, adusă probabil dela Lipsea şi. care a durat 
:cu intermitenţă până la 1865, când o preia Ministerul de Răsboiu 2). 
l,a Braşov, negustorii Gh. L"Nica, fraţii Boghici şi Rudolf Orghidan 
înfiinţau o tipografie unde s'a tipărit „Foaia Duminecii" şi· „Brăila 

-comercială" în 1837 3;. 

Mulţi din oamenii noştri politici şi scriitori cu vază îşi aveau tipo
grafiile lor, ca C. A. Rosetti, Laurian, Z. Carcalechi, Ispirescu şi A~ 
Panu la Bucureşti 4; - aici încă din 1.740, Văcăreştii tipăreau în tipo~ 
grafia lor cărţi de şcoală 5 '--ca G. Asachi, M. Kogălniceanu şi „Ju
nimea" la Iaşi 6). La Dorohoiu, prin 1887, fiinţa o tipografie a fraţilor 
Pompeiu 7). 

Printre străinii apăruţi pe câmpul tiparniţei româneşti sunt mem 
·brii din marea familie Gobl. Primul este - după cum am spus - Fran 
'Cisc adus din Austria la tipografia metropolitană unde a instruit şi mulţ 
.elevi români. In 1864, având ca asociaţi pe P. Ispirescu ş! ScarlatWalţe 
întemeiază tip. ·„Lucrătorilor asociaţi", iar în 1883, lasă conducer 
fiifor Iosif, Gustav şi Ştefan, sub firma „Tip. Curţii-Regale, F. Gtbl fii. 
O altă firmă „Thiel şi Weiss" pe care o cumpără I. Gobl, vândută m 
târziu Fundaţiei „Principele Carol" 8). ' 

Această industrie, atât de rentabilă şi cu înrâudre atât de ma 
.asupra opiniei publice şi a vieţii culturale, precum şi asupra factoril · 
politici şi administrativi, nu putea să scape ochilor ageri ai străinilo 
dar mai cu deosebire, Evreilor. Dacă străinii, în unire cu Românii. 
au adus, prin această industrie-artă, mari foloase obştei româneşti 

1) Ibid, ibid; V. Romanescu-Tstoria unei cărţi, ·r, Bucureşti-unde se dau d 
.asupra evoluţiei artei grafice la toate popoarele europene şi, cu deosebire, la noi, d 
inceput şi până la întemeierea „Cărţii Româneşti". 2) Al. Bunescu, st. citat. 3) N. 
V. Gologan-Cercetări privitoare la trecutul comerţului românesc din Braşov, p. 64 
şi 69. 4) Al. Bunescu, st:cit. 51 Soc. Naţ. de credit industrial-Industria hărtii. 6î 
Bunescu, st. cit. 7) Din conferinţa la radio a prof. Pomp~iu din ciclul „Amintiri" 
31 Ian. 1942. 8) V. Romanescu, o. cit.· 9) P. Ispirescu conduce tip. „Naţională", 
·Carcalechi şi C. A. Rosetti şi tip. „Lucrătorii asociaţi". Alţi tipografi români: 
Ionescu, C. Petrescu-Conduratu Brătănescu, „Românul'' a lui C. Gobl-"-care cump 
.în r876, tip. lui C. A. Rosetti' ş. Laurian, din care a ieşit „Institutul de arte grafi 
din România. ·In r901, o ·lasă ginerelui Ion Şt. Rasidescu. Tipografi străini:. 
-w~lbaum în 1837 şi F. Ohm, r852 şi Iosef Kopainig. Vezi V. Romanescu, st. ci 
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.zvoltării statufoi român E .. V 

· 1 · . , ' vre11 au cautat sv f v a· 
uţ1e ş1 de caştig neîng· răd1't I t a aca in ea operă de 
. . nce aşa darv t. af' 

e ei - fabricile de hărtie i d 1 ' V a, ipogr ia, ca şi ane-
prietate jidovească, în :cur~ Gte· uloza, se vor înstrăina şi vor deveni 

I 8 8 imp. / 1: 1 7 ·' sunt .daţi 5 litografi israeliţi 1) . 
cca di:n Craiova, cea mai veche di Olt . . In 1846, tipografia C. 
ul d~n ei Samitca - Iosef Logofă~l s:~1a.' este preluată de doi Evrei, 

1 ş1 Iancu Moise Taubmann G '. "firma „Albeanu, Iosef Logo-
cinca. Jn 1856, apare la Iaşi O~;::i1~ ' care preia~, în 186o, şi tip. 
ipografia „Junimei" 2) acel' o . oldner, care 1ll 1871, cumpără 

. . ' vre1u care puses • ,1;1!11e publice a). 1n 1 336 ap . 1 T- e mana pe toate fur-
. · ' are, a· g Oena H M 1· 4) 
sta, pnn 1879, tipografia lui Anto . S S' . argu ies . La Iaşi, 
.tarea" lui A. D. Holbau eful n • c: ~.vu.1 care a tipărit „Pro
~dresată „Domnilor rep~e~ t ·rracţ1un11 libere şi independente" 

.Incepând cu sec XX a en ai: i_ a . Camerelor de revizuire" 5). 
"etăţi pe acţiuni. Adevăr' l'pai .ş1 111stitutele grafice constituite în 
· . · " u - r904; „Minerva" _ 1 9 . F v „ 
903, cu un capital, toate la un loc de ~9, „ lacara 
.ouă cooperative Popo1ul" . T'. cca. 1.0.500.000 lei aur; precum 

" . şi lp Roma V" . . A 
ca" din Craiova 6), „Eminescu" '; oo. . ne~~ca 'i,:ir in 1912 „Sa-
cec" A1ca1 " 9 şi „Lupta 1 913 ') Universul" • " ay etc. · " . , 
Dup~ cum vedem, tipografia era în Tăril ' . 
a manăstirilor - copilul cel mul~ iuWt . e Rom.~~1eşti, o crea

ngrega ţiilor bisericeşti pr . şi cu gn3a crescut - şi 
:ni. Târziu, apar Evreii ca~c~m .şi a creştinilo: laici - Români şi 
}~11dinţa categorică d 

1 
' a lncep,:it,,le preiau dela autochtoni, 

e a e acapara in lntregime. 

2. Industria textt"Ză. 

Ştim, din cele expuse în e . d 1 . 
contribuia în proporţii modes~:i e e ~ntenoare, că ~ndustria cas
al, în schimb, această industrie e; sAahsf~c:rea nevoilor locale. In 
tisfacă nu numai nevo'l . t a in ~hna dezvoltare şi în stare 
b. , 1e1n erne, dar şi nevo' l lt v . 
ire in epoca feod li ul . . 1 a e a or ţan - cu 

. a .sm Ul economic în t d 
o mişcare comercială din cel ' .. par ea e sud a provin 

ria textilă manufacturatav . , et m~1 lmportante. In Principate, 
• ' • -lll eme1ată d . t V' ' V • • 

~i boieri, mitropoliţi şi mânăstiri b" e s. ~ruru sau b~şhnaşi: 
din popor - era luată s b . sau . 1senci, precum ş1 de oa 
u pe industriaşi ~u pr1'vilu .~~ipa ocrotit~are a domnilor cari în 

egn insemnate şi dre t d 1 „ 
pol, cu condiţia expresă ca be f . .. V ~ V e.„apa to sau 

ne ic1an1 sa se ţina de îndatoririle 
r) :M: Emi s · · · nescu- cnen politice şi social ) 
4) Al. Bunescu, st. cit 5) 6) St t• :: 2 Al. Bunescu, st. cit. 3} M. Eminescu 
unescu,. st. cit. · • · .. „. a Is ica soc. pe acţiuni la finele anului rgr

3 



luate·asupră le, lucru care se veghea, de parte~ domnulur,tti. mare'~ttă'"ş
nicie. Aşa, de o pildă, fabricanţi germani din Polonfa, aşezaţi~ în 1759 
în slobozia anume creată dela 'Filipenii :Noi din :Moldova sau Chipe'.:. 
reştii pe Jijia, întemeiară, în 1764, o fabrică nouă de postav, cu ptivi.:. 
legii acordate de. Domnul Grigorie Vodă Ghica, iar clupă incendiu, în 
1766, o închiriază spitalului Sf. Spiridon. In :î:766, lua fiinţă o fabrică 
de postav la Polovrad, mutată, în 1769, la Bucureşti, aceiaşi pe care 
Domnul A. Moruzi se va strădui mult să o reaşeze la Pociova1işte -
Afumaţi, în 1794, prin. boieruLRadu Slătineanu .. Fabrici de testeme
luri sau tulpanuri erau numeroase în perioada· 1782-'-1830 ; oa, întâl
nim şi o fabrică de tors bumbacul „acel nou meşteşug după a Engle
zilor tertip"; depănatul borargku·ui număra 60 dulapuri în Bucureşti, 
instalaţiunile de spălare a lânei Erau nenumărate în. Braşov şi în ţinb til 

, Bârsei, iar industria casnică-ţărănească şi de mahala - întreţinută 

şi finanţată.de marii negustori braşoveni, era în floare şi îşi trimitea 
produsele peste hotare : în Austria, în Principate, în Turcia şi Egipt. 

Dar această industrie naţională avea să sufere rpari lovituri. Faţă 
de marele avânt ce îl· luase maşinismul în Apus şi în ţările vecine cu 
noi, industria noastră, în condiţiunile teclfnice cunoscute, nu putea 
să meargă cu paşi egali. Ţările centrale şi apusene invadau, astfel, pieţele 
noastre cu produse manufacturate, luptând pentru 1ntâietate de de
buşee şi eliminând de pe piaţă industria naţională. In 1881, Austria 
deţinea 4o % din importul articolelor textile, cu postavnri groase de 
calitate inferioară lucrate în Ţara Bârsei; Anglia 34 %, cu produse fine 
de lână şi b.umbac ; iar Germania 17 %, cu postavuri şi ţesături de l~nă, 
pânzeturi de bumbac, ţesături de iută, in şi cânepă, frânghii şi sfori, 
împletituri, etc. 1).· 

A doua mare lovitură a suportat-o cu deosebire Ardealul.. Prin 
cipatele şi-au văzut repede distrusă industria, casnică începând cu regi 
mul convenţiei comerciale cu Austria. Un reprezentant al Saşi:Wr dit 
Ardeal scria, că războiul vamal ce s'a declarat României în 1886, 
fost dezastruos pentru industria Ardealului care a căpătat o lovitur 
din care nu şi-a mai putut veni în fire, fiindcă- venea tocmai când • 
restul Europei se făcea trecerea dela mica la marea industrie şi, nep 
tând să intre în această evoluţie, el a rămas îndărăt cu ani în progres 
lui economic. Şi astfel : ţesătorii şi torcătorii de bumbac, pielăria, c 
ramica, industria lemnului şi a hărtiei, precum şi negoţul române 
din marile centre: Braşov, Făgăraş şi Sibiu, s'au distrus 2). 

r) Liliana Georgescu-Indusţria textilă în Encicl. României, vol. III, p. 9 
şi urm. 2) Gustav Adolf Klein-Viaţa economică germană din Ardeal, Banat, Sat 
Mare, în publicaţia jubilară „Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, 1918-1 
Buc. 1929, p. 576-7-ap. Al. Bărbat-Politica economică-ungurească şi dezvoltar 
burgheziei române în Ardeal", Cluj, 1936, zo-zz. 
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. Reacţiunea a trebuit să se roducă . : . . • V .. . 

nva manufacturatelor apuse ~p . . A d1n partea· ţam-noastre în1-
. · n ' ca ş1 m contra heo-h · · · · · 
·.convenţiei. economice cu A t . L A l::>. emome1 ş1 tira-
e.monie austriacă am cunoscu~~ n~.. upta l~potnva tendinţei de 

i ·se angaja într' o luptă crA o Şl vlll vremunl~ vechi, când Domnul 
0 

, A V ancena cu putermca îm V Vţ• • • 
eia, mea de acum aproape un secol . i ·um V A• p~ra ie vecină 
~ aşezare a industriei naţional . şd J V ata~e, 11 desplacea o temei

·1 săi, stărui Şi obţinu fi:m~~ ~pace:. 11~ prealabil şi prin oa
v, prin hrisov domnesc în 18 ~ mcuv11nţator, _întemeiă, defi-
Pociovalişte 1). ' ugust r794, fabrica de posta1.· 

••Primul gest de afirmare a d . ţ . · 
anală şi, deci o pr1·mav on~ ei noastre de a întemeia o industrie 

' reacţiune împot · h h . . . 
e: a .Austriei şi a ţărilor ·apusene f A nva . eg emome1 mdus-
' a fabricii de postav cu maşini p af ot mte~e1e:ea, la Buhuşi;/ în 
a. Odată cu intrarea în vigoare :~e:~i ionaţe, :arin ~886, ~alteia la 
nale, ritmul înfiinţării de· f b . . 0 pentru mcura3area industriei 

a nc1 merge cr A d A . -
!~I3, industria textilă număra . e;can m aşa măsură 

hp., cu 6688 lucr'ători şi cca oo~l ~abnc:, cu o capaciţate de 
fire vegeh.le valoarea 1·nst. 1 3. ·1 razboa1e pentru bumbac şi 
. ' a aţu or se rid· I · . 

cea a produselor la 46 .li . lca a 27 nuhoane, 
;- pentru ţesl,ltul de postav rp~ .oa?e. . Di~ ~-~le 8r fabrici, r5 
ac, in şi cânepă . r8 ' t tmie .Şl p~tun; 23 ţesătorii de 

. ' pen ru tncotaJe 7 t A 

n, 9 pentru confecţionat 1 . ' pen ru franghii • 
e textile 2). · c oşun pentru pălării şi 9 pentru 

Intre l892-r9r3, găsim r A t · . . .. 
·etăţi pe acţiuni cu un capit:ln r~~nn~~n in~u~tr~a:e constituite 
.352 lei aur şi 2 cooperative în a~ iv ş1 mv~shţ1um in valoare de 
r6 societăţi industriale te . .,,.t·1va oare de 1~1 aur r38.566-în total, 

· · . "'" 1 e cu un activ f d d ţip.111 în valoare de Iei aur 66 8 8 
' 

011 e rezervă şi 
·otita te zdrobitoare str V. I.3r 1.918 ). Aceste capita .. luri sunt, 

. ' aine. n p us avem d V 1f A 

i1e : una franceză de sericicultură ' _oua a e mtreprin.,. 
engleză cu un capital •de lst cu 8un capital de ~ei 1.000.000 
cu numele de A. et A C g.t l o.ooo sau lei 4.539.600, 

rii în rgos 4). . · ~omp om et Co. Ltd., cu data 

yezi perioada respectiva" ") L·1·· G -•1 L'' d . ·· - 1 1ana eorge t . „. :· tn ustne en Roumanie" de· In .s_cu, s · cit. 3· Ibid, ibid 
fmele anului 1913 a M" I d g. Emihan. 4) Statistica so , in. n ustrie· · c . c. pe 

' se întemeiază intre· 1905-1911 L I t. ş1 omerţulm. Cele mai multe 
· la "~ · · a a"l · Rom It l" "" ' J.'<eamţ Doamna" „1· 1 A „ · " .- a 1ana 1fo1d0,. " · · .. '" „ a zuga;IaB ·. '.'~ .a Şt 

aculut, , ,Filaret TricotaJ·e" îes"t . ~·r ucui:e~ti . „Ind. textila" Tricota3'e a Rotn" ... ,, ',, a oria .\..V eca111ca1
' T ""t • . ' ' 

1. . ana , „Franco-Română" de fra'ngh""" t t' "1' esa un ş1 Impletituri" · ei aur c 11 - oa e a un 1 ' 1 . ca. 15.000.000 şi cu un activ social 1 f" 1 .. o~ cu un capital 
e1 aur. , a 1ne e anulut 1913 , de circa 
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3) Indu.stria alimentară. 

Această industrie a fost unul din sectoarele unde Evreii s'au aşeza 
cam de timpuriu, ceeace coincide chiar cu data când au călcat pe pă 
mântul nostru. Ca atare, cu timpul, mori şi fabrici de făină, de zah~ 
de băuturi spirtuoase şi de spirt, de bere, de conserve, de uleiu, de oţe 
şi de paste făinoase, etc. au fost covârşitor acaparate. · · 

Să începem. cu industria zahărului. Primele fabrici au fost : acee 
dela Sas'cut, înfiinţată în 1875 şi a doua la Chitila, în 1876. Ele s'a 
bucurat, încă dela 1873, de scutiri de impozite, de taxe comunale, 
vamă şi de taxe de timbru a ~cţiunilor emise de societăţile fondatoa 
Din cauza concurenţei zahărului străin, adus din alte ţări, dar mai a 
din Austria, precum şi din cauza introducerii acşizelor în 1877, aces 
două fabrici au dus-o greu, cea din Chitila s'a închis şi, vreme de 2 

ani, nu s'a deschis nicr una nouă. In 1897, s'a construit fabrica d 
:Mărăşeşti, având ca acţionari principali : .p. N'egroponte, Chrissov 
Ioni şi Economu, pi:ecum şi la Brânceni-Teleorman „The Danubi 
Sugar factory Ltd" - a cărei viaţă, însă, a fost prea scurtă; În 19~ 
se înfiinţează cea mai mare întreprindere „Soc. g-rală de fabrici şi ra 
nării în România" care instalează fabrica din Roman şi cumpără 
cea din Sascut. In acelaş an, se înfiinţează şi fabrica _dela Ripiceni-B 
toşani de către firma „Dupont, Lachaume, l\fellassoux et Co .. 

De numele acestei industrii importante este legată împămân 
nirea la noi a organizaţiei cartelului care îşi va întinde ·tentaculele a 
paratoare în toate compartimentele vieţii economice. Cu multă dr 
ta te, un scriitor zice că „ „.la noi, cartelul este-. - şi în concepţie şi 
fond - o organizaţie pur iudaică: Tot ce au putut da Evreii, în m 
efectiv, industriei româneşti, este cartelul... ceeace nu crează, ci 
truge". In felul acesta, au organizat masiva spoliere a noastră, 
împrejurări când ţările noastre de-abia se iniţiau în viaţa capitalis 
industrială. Anume, aceste 6 fabrici, în 1900, se cartelează prin „S 
g-rală Roman-Sascut", iar în 1904, aţe loc crearea „Casei de comis· 
pentru satisfacerea produselor industriale din ţară" - având ex 
sivitatea vânzării zahărului, adică un monopol adevărat 1). Ace 
operă a fost finanţată de trei mari bănci: G-rală Română, N'. Chri 
veloni şi l\farmorosch Blank_et Co., la cari se alăţură, în·T905 şi E 
Costinescu 2). • 

Ca să se asigure un progres mai mare fabricilor cartelate şi ca 
se împiedice înfiinţarea altor induştrii, intervine convenţia din 15 1V 

l) Ing. Raphael Racovitză-Industria zahărului; vezi aceiaşi monografi 
Soc. Naţ. de credit industrial - Date şi observaţiuni, 1928. 2) A. C. Cuza, o. c. 
750 şi urm. 

6, cu statul, care se oblio-a să d .. 
zahăr şi ca până la 31 y t. nu acor ~ ruc1 o coficesie altei fabrici 

' ~ ..... ar ie 1914 sa nu se · d 
import sub 35 bani de kg t ş· . : ma1 re ucă taxele· 
~ 1 . . ., e c. 1 tn felul acesta ' A • 

votarea ş1 naţionalizarea i d t . . V • , sa 1mp1edecat: 
. . . n us ne1 zaharulm 1 v A d 

tor la discreţia absolută a C . d · . . ' asa~ pe . consu-· 
4, expirând convenţia grup~l asei .t ~· comis:~n" 1). La l Aprilie„ 
răş. eşti cu 7 milioane . d'ar o , h:dap1da is~ stra1n cumpără fabrica 

· · •. , inc 1 e upa · , 
_laş an, înfiinţează cu 13 milioane 1 . aceea, iar .1n 19 August,, 
î11temeiază trustul cu numele de ;; aur .o m,:r~ fabnc~ la Giurgiu 

.e.1a1te 2). Ne putem da uc: " danubiana 1~ care llltrau toate 
. . . .,,or seama e puterea fi · v 
~t, dac~ singura fabrica „Mărăşeşti", dis u , nanciara a aces1~i 
ial de circa 14 milioane iar cea d 1 Ch. ~1 nea, rn 1913, de un activ 

'tf 1 , . ' · e a 1b a de cca 9 ·1 1 · . ·. 
e ' sa asigurat monopolul rin . . . . . V . mi .. ei aur., Ş1, 
umăm după A C C . p mm1cuea oncare1 concurenţe . .Să 
·. . ' · · uza, rezultatele la care s'a · . . 

• sţa, dela 1873 şi până la 1915 - fie sim aJun~ . '.'Ţn; .timpul 
st propriu zis - fabrici1e de h V t V. plu cartel, fie smd~cat, fie 
pstantă : de jefuire a statulu~~ ~: s ~a111e. n'au fost decât o cauză 
· 1oatare a muncitorilor. d , 1 pagubue a consumatorilor,; .de 

. ' e specu are a prod vt ·1 . 
e a intereselor naţionale rom' . t' . 1 . .nea onor' de nesqco-
cUJme, de neîndestulavtoar eh' aneş 1 Şl a urmă, pe deasupra. şi .ca 

e iar a consumaţ· · bf 3 · 
o _putere de consumaţie de 4 t ie1 p~1. Vice ) ·-era VOJ;ba 
. , . 2.000 one pe cata vr d . gea, 1n 1915-16 d _ b. ~ · ' eme, pro ucţia 

' e a ia 2.).000 tone Din t C 
ul a ieşit păgubit în 20 . · . . oa a această afacere> 

Industria m V '.t 1 . . am, cu 158 m1I10ane Iei aur 4). 
. . . oran u u1 este o ramură d. 1 . . . 
ustne1 alimentare. Morile m. . ţ V V . m ~e e mai importante a 

. . 1c1- araneşb, din ce · · d' v 
e.' erau acţionate de cvd . d a mai a anca ve-. a en e apă de r' · · · · · 

.motoare, pe când cele tn . . , . v ant, de maş1111 cu ş.bµri 
. · . an - sistematice c · t 1 --
cţ1onate Inca d · u ins a aţ11 de valţuri 

· in l247, se vorbeşte de · d · 
oi - părţile Jiului, rezervate ~oroan . mon . 5 e apă în ţinutul 
meneşte de mori cu cai d V . ei .ungare ). In Bucureşti~ 

•· Podului 6). Printre cele, si:t:~~o;: c~:~uc;tu ~n BucuŢe~ti,,)a 
n -. Moara de foc , fi... V ' c a ~ oara Im .G, .•G. 
: · - 1n 111ţata în 18 7) · · • · 
zu S)' Comercială c:i Ci 1 t 53 . In 1862' moarn lui 

V „ ure - oate la Bucure t' St '~ ·· Pacurari la Iasi 9) I _ d Ş l, „ eau!l ş:t ----- „ . n \ e erea exportului de făină,. s'au în-
1)_ Ibid, ibid. z) Ibid, ibid şi I R . . - , ' .. 

l a Soc. Naţ. de Credit indus~l?· l . Racov1tza, st. cit. şi Monogra'.ffa 
a P: 76r, găsim, în continuar . ia , 192~: 3) A. C. Cuza, P• 750 • 

um:i::irea_ produselor în 1914 ~~ Consu;n~toru erau jefuiţi cu 4 mil. num!: 
!ai.:11 mici au ajuns robii fab;icilor o~:_~ ei ~e kg. ; producătorii de · sfeclî('...... 

nlet; mU!1~it~rii speculaţi sângerds ~1:~~ca~1 tu fo:t siliţi_ să-şi ţpotechezechiar 
)1'.:_a Cechn1ca ş1 comercială. 4) Industria za'.~~:~l:io~anesc sr~tematic e:x:dus (lela. 

. . . Cuza, 1. c. 6) N. Arcadian Industri I. e ?o?. Naţ. de Credit Indus-
:1 ~r~ 7h Vezi şi perioadele a~terioare ~i~1~nd~rf,dmfEi:cicl. ·Rom., v. III, 
. '. . . .c. " a_ţ. Cr. Ind.-Industria moră ·t 1 . · u iu_ e aţa. 8) Vezi aceiaşi 
acţiuni Ia fmele anului 1918. n u m, Date şi observaţiuni. 5) Statistica 
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. . ·1 " (1881) . Galiatatos" (1888) şi „Vio-

..... · 1 as , '' ' fiinţat la Braila monle . „M . 1 'nd o mare dezvoltare, 
V . dustne va ua, cura ' 

lâtos~' (1899) 1). Aceasta. i~ ecial în Bucureşti. Cele mai multe-. 
în tot Vechiul Regat şi, 111 Asp A•'. t vi"ne _:_'cu deosebir.e, evreeşh 
. . . A V pea in ma111i s ra . . d 
mari şi mici- vo: 111c~, , d Moulins de Roumanie Lt ., cu 

E xista în 1902, ş1 Soc1ete G-ra~e es" 
' "li lei aur~)· · un capital de peste 5 mi oane V • • • fabrici de decortlGare a 

· u doua nzen1 - . • 
Alături de acestea, era . •t • societăti pe acţiuni, aman-

v 1 B V ·1a constitui e 111 , b . V 

orezului amândoua a rai ' 1 . La Bakic era o fa nea 
' . d t 5 OOO OOO el aur. . . 3) 

două cu un activ e pes e . . activ de 3 mil. lei aur . 
. . v• caroane -CU un . . · 
de paste fa111oase - ma t"t .. t 'in societăţi pe acţiuni, 39 . v · m cons 1 u1 e • . 

Intre 1890-1913, gasi ' . · 
1
. t _ 37 din ele 111 mter-

. . 1· d" domemul a 1men ar . . . 
întreprfnderi industria e 111 V . tru mori de făină, deja pome-
valul 1900~1913. Din aceste 3~, gas1:n ·pta matice înfiinţate la Brăila 4). 

• V A 1 cele trei mon s1s e . V . . 
nite daJ; nu mtra m e e . . . tvţi pe acţiuni - mai gas1m . 

' • t rmden - soc1e a . . b . . d 
In aceste 39 m rep . d" 1 Phoenix; 3 fa nci e 

• T • de uleiu - una in e e . 
3. fabrici de consen e , 3 „ ( o) şi fabrica de spirt „Braga-

. . h · t Comp . 190 v 1rv v 

bere. pivniţele .. „R em e . . t zul. fabrica de z.ahar ,,J\.Lara-
, . b . . d decortica ore , 1 

diru" . cele două fa . ric1 e . C 1 t" " din Bucureşti. Restu , v · midon o en ina 
-şti" ; una .de glucoza şi a " e de ape gazoase 5). 
-;- b . . d oţet de macaroan ' d. 1 
sunt brutării, fa nci e ' . · a alcoolului a fost, 111 ce e 

. bv t i·lor spirtuoase Şl . . E" t Fabricarea au ur V t tv a Evreilor. 1 sun . • d 1 t · · e foarte cau a a 
mai . .vechi timpuri: o .m. e e mcir ii fabricau rachiu din bucate bui:e 
aceia cari, ca velmţan ş1 po"."larnadg ' di"r1 Polonia -Şi Rusia. Domnia 

V A Vţătun e a use V • d 1 
sau stricate dupa mva 1 . e dar numai cu „carţ1 e s o-
admitea iţtst;larea de poverne vs~:1 vee~1!o~diţiuni - să nu se întrebu
bozenie"' subordonate respectarn u~ i îm ărătesc. Ei se deosebeau de 
inţeze grâu şi o. rz rezervat~ capanu ubv tpura din vin - a la russe6), 

· · scoteau au • v 

*rachierii sau vutcaru. can t ri·oare că la Roman, era, mea. 
. • · adele an e ' ' t" Am pomenit, m peno . . fav cea hrişcă Constan m 

. v b . • 1814 tot aici, · . 
în 1758, o fabrica de ere ' 111 1 ' t V dea marfă bună ş1 cu „preţ 
Petradi cu drept de mono~ol, dar Gehga s.:u avea berăria bisericii, iar 

8 6 Episcopul eras1 t' u 
cuviincios''. In 1 1 ' c tia Milelor de care a arna 

D • înţelegere cu u . 1 Sf 
Austriacul Alexandru os, 1:1 . V M dicul danez 1Ierhtz de a . 
toate berăriile, deschidea şi el o vf~br:ca. e 7 . 

Spiridohie din Iaşi îşi avea berana 111 _1793 )o.l prin licitaţie serioasă, 
" · . . d drept monop ' v A 8 

In Muntenia, se ~cor a F. 1 cestuia o restaureaza 111 1 2 

Neamţului I. Tempel d111 Go:had i~ ta şi de ro~ - cu privilegiu, da 
şi îi adaogă o fabrică de. rachiu, . ed~ efructe B). 
cu condiţia de a le fabrica numai m . 

. . . ) Statistica soc. pe acţiui::i la ~inele ~ă 
S 

N ţ Cred. Ind.-st. cit. 2). ş: 3 ) N Arcadian,. ;i:ndustna alimenta i 

l) ?c.'. l_l- • ) Ibid ibid. Ibid, ib1d. 6 . 
1913. 4) Ib1d, ib1d. 5 . . • 
7) Ibid, ibid. 8) Ibid, ib1d. 
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. .. In a doua jumătate a secolului trecut se înfiinţează trei mari fa
d de bere : „Luther" în 1869, „Bragadiru" în 1894'' şi cu fabrică 
~spirt ş.i „Azuga" - toatetrele constituite în societăţi pe acţiuni 
prima decadă a secolului nostru şi cu un activ social d!= circa 22.000.000 
aur 1); fabrica Dreher-Haggenmacher la Oradea, Albert Burger din 
.-Mureş şi cea din Timişoara, veche di:ti sec. XVIII 2). 
. :J:ndustria aceasta va merge. crescând din ce în ce şi va atinge, prin 

'5, un loc. imp01:tant în acest sector al industriei naţionale. 
· T11dustria uleiurilor vegetale, începută, .în 1853, de ·fabrica A.ssan, 
merge mereu dezvoltănciu-se. rn 1893, avem patru mari fabrici de 
iuri, cari îşi extrag materia primă din floarea soarelui şi seminţe 

tapiţă, in, cânepă, muştar. Cele ~ai ·mari fabrici se vor instala în 
cureşti - ca Phoenix, Assan, Zimmer, Hermes, etc. 3). 

Industria conservării alimentelor începe şi ea să apară, din ini
tiva Românilor. Se remarcă fabricile „Staicovici", „Griviţa", 

te câteva. Printre ele „Alimentara" stă în frunte ca investiţii 
• 4). Fabricile de mezeluri, de conservare a peştelui apar şi ele, 

jinite în activitatea lor de legea de încurajare a industriei naţionale. 

4. Industria petrolului. · 

Iacă un sector al vieţii economice unde Evreii nu cunosc con
nţa-scrie d-r Ruppin, sociologul evreu&). 
Această industrie începe foarte modest în ţara noastră, fără a 

ui nimenea, acum opt decenii, amploarea ce avea să capete într'un 
imp foarte scurt, devenind una din cele mai uriaşe şi care avea să 
gă pe toţ{ aventurierii şi căutătorii de bogăţii, în deosebi de origină 

". Prin puţurile de păcură - scria N. Iorga -'-intram în politica 
·ală şi societăţile străine începeau să pătrundă dela 1895 încoace 

.eastă industrie care se arăta atât de rentabilă 6). 

Vn ţăran intrepid 1'eodor Ciucan-Mehedinţeanu ia, în 1855, în 
<;SÎUne părţi din moşia Colibaşi a mănăstirii Sinaia, în vederea unei 
atări ceva peste obicinuinţa rudimentară. Un an mai târziu, în 
.. acest bărbat, lutţtinat şi întreprinzător1 înfiinţt-, la Râfov-Ploeşti, 
. erie - una' din cele mai vechi din lnme, dacă nu şi cea d'intâiu-
. demnul profesorului Alexe Marin şi Steege; farmacistul curţii. 

aş an, ia în concesiune iluminatul Bucureştilor, -rămănând ca 
primul oraş din lume care a introdus gazul lampant. In 1857, 
pe fabricantul Moltrecht din Hamburg care îi construi fabrica, 

). ·statistica soc. pe acţiuni la finele anului 1913. 2) N. Arcadiau, st. cit. 
ibid. 4) Vezi şi Statistica soc. pe acţiuni la finele anului 1913· 5) Rupp, 
. B. Duică, 225. 6) N. Iorga Ist. Com. II, 180-18I. 
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ceeace l-a costat aproape 80.000 lei aur, iar întreprinderea întreagă. 
era evaluată la 2 mil. Aceasta rămâne prima rafinărie din România, 
precum în St.-Unite, la Pittsburg, unul Kier instalează primul cazan 
pentru distilarea lampantului, în 1855· Din tabloul redactat ·după da
tele din :Monitorul Petrolului No. 13 din l Iulie, 1936, reiese că rafi
năriile unor oare~ari B. S. Schaffer şi :M. Heim~ohn ar fi fost înfiin
ţate la 1840, in jud. Buzău, dar datele a.cestea nu pot fi sigure, nepu
tând fi controlate cu precizie, iar cronicarii petrolului nu le confirmă .. 

ln 1863, se instală la :Mosoare, lângă Tg. Ocna, prima sondă şi~ 
ocată cu anul r903, indt-stria aceasta îşi lua un mare avânt. Ceeace 
a stârnit un interes particular pentru capitalurile străine a fost sonda. 
„Sospiro" prin bogatele sale erupţiuni din 1885. Incă din r868, ia r.aş„ 
tere soc. „Walachian Co. Ltd." din iniţiativa firmei Jackson Brauer ct 
Co., cu un capital dE: 7 milioane lei aur, dar a durat de-abia un an şî 
a lichidat 1). In taboul de mai sus, găsim 49 rafinării, dintre cari : una a lu 
N. V. Ciocârdel din :Matiţa-Prahova, înfjinţată în 1884, alta a lui I 
Grigorescu. din Târgovişte din 1889 şi a lui Niculescu Ciufu diil Târ 
govişte În I899. Alături, întâlnim cinci mari întreprinderi de exploatar 
străine - dealtfel, acestea încep numai după 1895 - capabile să însu 

· meze singu1e o capacitate de producţie care trece de 75 % şi anume 
Steaua Română (1893) Astra Română (1910), Româno-American 
(1904), Concordia (1907), Columbia (1905) şi însumând toate, în ultim 
timp, un capital de 5.325.000.000, cel mare fiind cel anglo-olandez, dup 
care vine cel francez, b~lgian, german, etc. In ce priveşte rafinăriil 
pe cari le-am stabilit la 49 pentru perioada de faţă, ele aparţin, cel 
mai importante, grupurilor de capitaluri străine mai sus enumărnte 
precum şi altora ca Standard (1865), Venus (1904), Vega (1905) Satur 

(1913), Orion şi Frăţia (1912) 
2
). 

Pâni la 1896, când se constituie Steaua Română cu mare capit 
şi un program bine definit, un mare număr de întreprinderi cu capit 

·francez, belgian, austriac, olandez şi român au activat, dar puţine 
supravieţuit. In 1903, capitalul german reia controlul soc. Steau 
Română, iar în 1904 se înfiinţează soc. Româno-Americană 

3

). 

Intre I899-Î913, găsim, constituite în societăţi pe acţiuni, 
întreprinderi de exploatare şi de rafinare a petrolului, cu· un capit 
vărsat de lei aur 220.000.000 şi numărând, în 1913, un activ social d 
430.000.000 lei .aur. Printre acestea, se remarcă : Vega cu un capit 

I) Teodor Ficşinescu şi Tudor Dobrescu-Petrolul în Encicl. Rom. vol. III, P· 6 
urm. 2) Mihail Pizanty-Le petrole eu Roumauie, p. i59-16I, cu intr?ducere de 
Iorga. 3) Statistica soc. pe acţiuni Ta finele anului r913. Multe din aceste societăţi, 
dispărut, altele s'au contopit. · 
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sat.de 3.756.000 lei aur· naio ro ·, _ • . ' - manacu'"'l!'. ·1 ·P · 
/ ano-Belg1ană cu 2 mil . R , . I :2 nu., etrolul cu 2.800 oo 
IZ c d. . ' omano-Amencanv . c . 7:.·~2; re itul Petrolifer cu 5 m·l . M .. · . a Şl oncordia cu câte 
- omana cu 6 mil . St d d oven11 cu 7112 . A.qu1·1a 
R 

• _ 1 · , oren11-Ghird ·· 
• · , an ar cu 2 ~ . 0 . 7î ' • 

mană cu 60 mil. c:.i Steaaa R , - 2, non cu 13.600.000. Astra 
I 

7 
omana cu 62 ~ l) ' · 

~ 1904, apare caţ>italul englez care • 2 . 
ea 111 această industrie imed• t d] V ' 111 1914, deţinea.locul al 
130 mil. din totalul de, 390 1~1· upa c~pitalul german care înves-

d
- . . mi 1oane adie - 3 01 I . a v111e capitalul olandez 6 '. . a 3 /o· n ordine descres-

31 mil "o . cu l milioane - r 640' · • ·--7·9;) Yo, cel olandez cu 23 .1. J· /o, cel francez 
" m·l 6 6 )/ mi ioane-7 r8 o1 1 . 

.J 1 .- . 7~o' cel românesc cu 18 ·1 . ;o, ce. american 

4 
l O/ 1 • • . ml .-4 62 O/ 11-< 1 • 

:.--:- . o ;o.' c.e itahail cu 5 m·l 8 , . . ,o, ce ue gian cu 16 'l 1 -1 ? o. Sl • . 
. .-3.08 %. Capitalul românes.c ·- 110 „ un capital eteroetnic de 
b" • · , rezu tat al m· ·1 .. 

.• ia 111 1914, cu o participare de 18 T 1c1 or economu, apare 
Capitalul .. anglo-olandez- 1 mi 1oape 2). . . grupu Royal D t h Sh 
soc. „Regatul Român" . A " .u c - ell- absoarbe 
-R ' - . ş1 ;, stra ' de unde - . ' .a omana: Capitalul englez ol d . a nascut puterrnca în 

1 d ·1· . ' an ez şi anglo 1 d .. e 1~2 .rm. ioane sau 40 % a). -o an ez ne dau un 

Doua man grup · . . . . . un germane se remarc - f' d , 
tr11 ş1 a_nume : „Europăische Petroleuma ca. 11~ :n fruntea acestei 
B.ank ş1 având exploatarea St 1 . R Umon 'fmanţat de Deuts-

. . " e ei omân " f d 
ncap1tal de l miliard lei· . e , un ată, în 

1
395 

· aur -probabil t v. · ' 
-.a doua este „Erdogeselschaft" fi '·a vr_u sa mţţleagă lei din 

ş1 posedând marile între.pri· d . :1 na~ţata de Diskonto Gesel-
. · n en ue raf - · · · 
.}, Vega şi Creditul Petrolifer, dintre mane ş1 :xploatare : Con-
aran,d u_n capital de peste un mir d 1 ~cestea, s111gura Concordia 

1935 A . iar ei aur - a t - A ; c~ste smgure întrepri d . . vru sa mţeleagă 
capitalul învestit în. ainte d n _erb1 ~ose~au. o treime din producţie e raz OlU q 8 O/ d• 

crare a petrolului 4). . · .,, 
0 

10 m capacitatea de 

.Dar aceste capitaluri cari oartă atâ . ~pusene şi trans-oceanice psu t , te~ J;J.Ume legate de marile na-
. · d ' · n ' m realitate A • 1, reuşm să pună astfel A • , m mare ma3oritate e-
·t . d , , mana pe un izvo d b - . ' 
. ş1 e ale cărui propor"i1· n . . r e ogaţ1e at.ât de im~ 

M 
. · . r · u ş1-a putut da 

r ehedmţeanu, primul exploat t . . seama modestul pionier 
au putut da seama de mare~ prim:. ;.r ş1 rafma:or din 1856, precum 

a când, în 1880 Mrazec c:.1· Al. J :e ce amenmţa bogăţiile noastre 

t
. . ' .,, 1maneştea ' 

en ru mtensificarea. prod ţ• . . nu porneau marea . mis-
. . . uc 1e1 ş1 a ex--nort 1 . d , 
, cu uumă curată si ctig t A .-r u u1 e petrol. Aceşti 

. ·· · - . , e romanesc au f t • q1:n, gasmd. o comoară n ţ •t- , os mtocmai ca acei . epre Ul a, au chemat pe vec. in1· 1 a marea 

l) Mihail Pizanty-o 
anu-Buletinul Uni~u~., cf~U:59-1 I6r. 2) Ibid, ibid 31 ere or de Comerţ şi . Ibid, ibis 4) Prof. C. 

Industrie, rs39. 
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lor bucurie, ne bănuind că aceşti nesăţioşi vor căuta să-i extermin7 pentru 
totdeauna. N'ăvala străină şi evreiască va creşte zi de zi, până Ia o înlă
turare totală a elementului aufoch.ton. Ca să se împiedice cedarea către 
străini a tuturor regiunilor petrolifere aparţinând statului, o mână de 
oameni patrioţi şi întreprinzători au întemeiat soc. „România", cu un 
capital-naţional de 8-Io milioane lei - spunea N'. Iorga 1). 

5 .. M ~rea indi,strie a leninului sau indu.stria forestieră 

Tot pe atât de vastă pe.cât de rentabilă este şi industria forestieră 
şi, în ea, q, şi În cea petroliferă, vor da năvală, toţi aventurierii şi 
căutătorii de aur. 

In vechime, se pomeneşte numai de domnul Alexandru Lăpuş
neanu care cheamă, în r554, din Ardeal, nişte oameni din Săcele şi apoi 
un sas ca să-i aşeze opt ferestrae 2.). Până la războiul vamal cu Austria 
industria lemnului era practicată după metode vechi, .prin numeroas 
ferăstrae ţărăneşti de apă şi prin mici ateliere de prelucrare manuală 
ca tâmplării, dogării, rotării, etc. In I886, în Vechiul Regat, întreprin 
derile industriale cari uti11zau ca materie primă lemnul erau în numă' 
de I5; în I902, atingeau numărul de 8â; iar în I9I3 - I8!. Din acestea 
98 erau fabrici de cherestea, 70 tâmplării şifabrici de mobile, 5 distiler' 
de lemn si 8 fabrici de hârtie. In Transilvania şi Bucovina, industri 
mare înc~pttse cu Io-20 ani mai ·Înainte. Această vastă industrie n 
măra, în I9I9, în întreaga ţară, 502 întreprinderi; dintre cari, 330 fabri 
de cherestea 3). . 

Dacă ne referim numai la un sector de pe vastul domeniu de e 
ploatare a lemnului, aflăm că, pe valea Bistriţei, industria aceasta a lu. 
o întindere mai mare în prima jumătate a sec. XIX. Intre I8oo-r86' 
toată valea era împânzită de negustori turci, cari aveau şi o mare cafene 
în dreptul vadului de azi „ G-ral MoşoiU' ', servind şi de bursă a lemnul 
Cu expulzarea acestor Turci - cari aveau colonii de vre-'o <00-5oon 
gtist~ri în cele trei Dorne - comerţul de plute a intrat în mâini arm 

· neşti şi ma1 târziu greceşti, dintre cari cităm pe D. Lalu, · P. Pav 
Leventi, Manta, Trasivolu şi alţii 4). Cufu timpul, s'a format şi o 
şi bogată clasă de Români, toţi mari negustori, ridicaţi dintre plut 
cu excepţia familiei Albu de viţă boierească 5). Dintre aceştia: D. L 
a înfiinţat prima fabrică de cherestea din ]\foldova ; Nicu Albu a f 

1) In introducerea studiului citat al lui M. Pizanty. 2) N. Iorga, Ist. C~lll 
178. 3) D. A. Şturza, Industr~a .l~mnului în EJJ.cicl. R?mâ17i:i vo.l. III, p~g· 933 ş1 
vezi Anuarul Statistic al Romame1pe1937 4) „Tragedia =cilor negustori de ch;er 
din P.-Neamţ şi Valea Bistriţei, în Univ. din 17.ro_.937. 5) Ibid, ibi~. Iată ~âţJva 
nouii negustori : N. Gridov, mulţi .Albu, numeroşi Şoarec, Carauhl, ,l\le:xrn, Cor 
Iouescu~Mastacăn, Vasiliu, Dorenescu, etc. · 
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mare industriaş R d p .·. ' a u orumbaru a d t r 
unul din cei mai mari s ri „ .t . . a • ~mţă fabrlcii nLet~a" -
. 1 t . . . . V p 31111 on ai Romanilor - . • . . 
p u e, pe can i-a facut ma ... d . . . . . ni.1c11 negustori de 

, n m ustnaş1 ş1 f · · . 
.care s a păstrat 7_8 ani "'Î d V ~rmson ai fab.ricii,. · s.lstrni 
. . . . , . .,. upa moartea Ju1 p· v • · d 
cupnnsul Letei, evreul Nuhv W . , ana can a apărut în 
d 1 V . am eisma1111 - a1· . 

·•· .. e emnane prin bunăvoinţa c•t . R , . uns s111gurul furnisor 
b v •• b• • ' a ona omam ca ' A h• 
. anc11 1eţ1lor plutaşi 1). · _ ' n au mc 1s şi ghişeele 

Incet încet, acest vast dom . 
·.să fie invadat de Evrei In I emu de exploatare a lemnului începe 
' 'v Vd • 905, se semnalează s < tV+• •• > 

_napa esc masţvele Vrane i· - • V . oc1e ay1 Jidoveşti cari 
· · . e propnetaţ1 al b · · 
r.euşesc, speculând neînţeleger·l d. . e o şt11lor vrânceneşti "'Î 
v - 1 e lll aceste obşt"' · ·· ~ 

sa cumpere pe preţ de nimica . . 11 ş1 conrupând peste tot 
.·· . t 1 G . Ş1 soc. anommă Nv . "' , ' 
.pune u oc1u pe muntele V d 1 ." aru3a ' mstaJează Ia 
~atul Voloşcani --'- -un punct der e ~:-proprietatea moşnenilor din 
•' v e spn3in t · · 
9ondusa de lVIoses-.1\rforitz T t . . :i:en ru exi:>loatare, societate 
, 'n B .. udapesta sub nume.I so ai~, con.so~ţ1ul baronilo,r Fratii Groe· de·J 
·· ., . ' e oe. ,rvurpe1f" v ' 

onr satelor au âjuns cerşeto . . . ' au cmnparat tptuJ, iar focyi-
I n ş1 şomen 2) . 
n ~90.6, întâlnim 5 exploatatori de ~ d . • . . . . 

. ocuteştu ş1 Măcăreştii exploatate d pa. un 11~. JUd. Iaşi : Prisecan1:i, 
âltele de Moise Simionovici ; Proboetau~u\:'\ .. Lamer;. Bereştii, Lunca 

~ Samoil Şor a). e foise S. Goldner ; Tomeştii' 
, . Din sutele de exploatări for . . . ·, 

o.Va"; P. C. Goetz et Co . ;sltt1e.re, :~le mai mari rămân: ;,Mol..: 
ilion" "Of " .. ' " e nnelh ' „Lama " C „ ... ;,, . ' " a ' etc. la can ca . . . ş ' " arpa tina . 

ise. ricesc Ortodox 'd1·n B' .i:roporţu, se adaogă.: C.A.P:S :: Fondul' 
ucovma c · ·' rcău-Nean1ţ, etc. 4). , ooperative1e, ca ,;Albinah din l 

. Capital~ ~ve~tit în această industrie . . . . . " , 
te .. In statistica societăţ'l . . . este dm cele mai impQ:ţ: 
întreprinderi de exp1o t 1 orfpe a~ţu~111 la finele anuiui. r9t3; g' 'ăsitH 

. . . a are orestiera cu u · v 

ooo.ooo ş1 cu un activ d . n capital varsat de circa 
.• T e c1rca-200.ooo ooo 1 . . .. ·p . . c 

1 . .L(otrul cu Io mil. Ind t . 1 . . ei aur. nntre acestea 
D . ' us na emnulm G 1 . 

' taj1J.a, Oltul, Tişiţa Ar esu1 E - a aţ1 cu r6 mi1„ pe 
mână, Tarcău, lVIarner~ e~c, s1' . Lesse1, Bradul, Carpaţii; Silvică-

0. . . ' . )• 
ngma importantului capital învest· • . 

e a.-ungară, franceză şi germ V B ~t 1ll această vastă industrie 
pţrspective surâzătoare au fav anta.1 a. ~1 multe bănci din ţară, atrase' 

• A ' cu arg1 mv t't" · 
n intreprinderilor existente Astf 1 . es 1,11 ŞI au acordat credite 

. • e . Banca 1\farmorosch Blank ·. 
' 

I) Tragedia. micilor n t . 
iv; din r- io - egu~ on de cherestea din p N N . 
ei în 1 t·. ·931· z) .'\rt. lll Porunca Vremii d' . 8 .-. eamţ ŞI Valea Bistriţei 

S" h' umma realităţilor de a.zi" de E ~1: 4· .938: „Pădurile din ţinutuÎ 
. ag in~scu, Evreii în Româhia con. icolae Mihail, preot în N" .. 

ez1 această statistică ' p. 131, 4) .'\D. . Sburlan stud'·J1: a~u3a. 
• ' lu.:;mtat. 
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care, dela r904, se transformă în societate anonimă, participă în industrii 
de tot felul, ca ac~ea a hârtiei, la „Letea", la Goetz şi la Soc. de comerţ 
şi de industrie, precum 7i, ·în unire cu Banca Generală Română -
amândouă cu capital. austro-german ca formă, în fond evieesc, par
ticipă la industria petroliferă şi la aceea a lemnului 

1
). Această instituţie 

de credit întiinţează societatea de. exploatare ,,Lessel", pe masivul 
păduros al Argeşului 2). Banca de Credit şi cea Comercială tac acelaş 
lucru 3). • In Vechiul Regat, erau, înainte de războiu, tzo fabrici de che-
restea cu 400 gatere, plus o sută de fabrici de mobile şi de ateliere 
de tâmplărie,4). Ruppin, sociologul evreu, acceni.uează 7i el că Ovreii 
năvălesc.: în această branşă, ca şi în metalurgie, în industria textilă şi 
în cea de. mobile 5

). Cu exploatare<t pădurilor f'a procedat tot aşa de barbar ca şi cu 
extracţ!uhea petrolului şi s' a .ajuns la o nemiloasă săcătuire a .masivelor 

.. păduroase. Stăpâni,. de drept sau de fapt, pe toate pădurile naţionale, 
:această s~tt1aţie s'a impus atenţiei şi îngrijorării generale, în anii din 
urmă. Aşa că năvala va fi atât de întinsă şi cruzimea în exploatare 
atât de pustiitoare, încât nu ne vom da seama niciodată de adevărata 
primejdie, mai cu seamă când capitalul străin îşi va camufla intenţiile 
prin chemarea în consiliile de administraţie a potentaţilor politici· şi 
prin acţiunile la purtător, ceeace nu va permite niciodată o oglindire 
limpede a etnicităţii seale a crudei exploatări. Societăţile anonime au 
fost, sub acest raport, o creaţiune satanică jidovească, singura formă · 
capabilă să dea rezultate speculatorii cât mai mari acelora cari· trag 

din ascuns sforăriile capitalului şi ale exploatării. ' 

6. Indttstria ·metalurgi"că 

Ceeace s'a petrecut cu comerţul exercitat, vreme de câteva secole 
~i până pe la mijlocul sec. XVIII, în majoritate zdrobitoare de băstinaşi, 
'aceleaşi fenomene se obsţrvă şi cu mesteşugurile sau industria mirieră. 
Până la invazia străinilor în acest domeniu şi a fabricatelor străine din 
Apus, lucru care a avut loc sub scutul tratatelor încheiate dela r7I8 
încoace, meşteşugarii satelor şi oraşelor noastre satisfăceau aproape 
toat~ nevoile locale cu produsele mâinilor lor - în afară de obiectele 
grele şi de lux aduse din Ardeal şi din alte ţări industriale. 

Primii noştri meşteri în prelucrarea fierului şi a metalelor pre-
, ţioase au fost, din cele mai vechi timpuri, ţiganii fauri sau fierari, lăcă-

1) Prof. C. Bungeţeamt - Buletinul Uniunii Camerelor de comerţ şi de indus· 
trie. 2) V. Şlăvescu, Marile bănci. 3) Ibid, ibid. 4) Soc. Naţ. de Credit Indus:. 
trial- Industria lemnului, 1928. 5) Op. cit. ap. 13. Dnică, 225. ., 
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. şi potcovari, alături de cari apar în r . . 
vorbesc documentele şi l't t ' !.94, Şl meşteri sârbi- aşa . . 1 era ura vrem11 l) I . d . 
ric:telor străine, apar ca intermediari E r. . ~ p.enoa .. a de mv~zie 

easca - spmie D A F . V . • v ren, smgur11 chemaţi să 
. · · . urn1ca - pnn t 1 
e mediu, prin lipsa de conştiinciozitat puf e~ea Qr de adaptare la 
ibilitatea de a obţine prin co~u . ie e _P~o e~~onală şi mai ales prin 
•ală opresivă şi lipsită de orice legiLri ;~~~1!eg~~ dela o administraţie 

a fost ac~ea din epoca fanariotă 2). e eş 1 cu poporul ocârmuit, 

Industria metalurgică dupav ·metode . . A · v A ' nou1 ş1 1n rţ· · . 
cunoscuta 1ll Principatele R A d A propo 11 man; nu . . omane ecat foarte t' . s· 

inc1e unde ea s'a născut ll1a· t. . . . . arziu. mgura 

B 
1 im punu ş1 s' a putut d 

t anatul. Această parte de ţ V , repe e dezvolta · ara romanească a 
.· turcească (rssz-rJr6) . . cunoscut, sub ocu-

b
.. d . , numai exploatarea t 1 1 
. ia upă retragerea Turc·l , . me a e or nobile. · · . . ·. 1 or, sau adus colonist· · A 

an pnv1legii şi aşezaţi în t 1 , 
1 

germam mvestiţi 
,.,.„ ld . ; .· . cen re e oraşelor Tim. O 

, .m.o ova, împingând la m . V •• - • işoara, raviţa, . f argme pe baş·maşi 3) D v 1 
am au ost elemnete harnic A .d · · · aca co oniştii 
orilor va.lahi nu le lipsea de lnt . e~~olt~rea acestei industrii, nici 

. es 01mc1a §l exp · ţ · ţ.e. raportul italianului Francesco G.· r . A ~nen a-:-. d.upă cum 
e determină pe Arhiducele Iosif să ~e lnl i~amtat Manei Teresia,-
e. t~atat mai omeneşte 4). ea. ordlne ca poporul „ valah" 

Pnn:ele cuptoare s'au aşezat în ·r r8 . . cşa, m r723 la Dognecea iar i 2 . ş1 r72r la Oraviţa, în r7r9 
dela Reşiţa. Mat ea ind' t . nd~77r, sunt puse .în exploatare fur-

. us ne 1n acest cent "' ţ' 
ac, care, însă, în r854 v· d d „ ru apar mea statului 
:.' = K „ • ' • m e omennle acestea unei . v . 
•·•·· " . K. Osterre1ch1sches St t E' . soc1etaţ1 r~68, încep să construiască oţ 1 aa.les f' isenbahn Geselschafts". 
ă fabrică materiale d . V. f e un. e me Bessemer şi Martin 

d
.. e cai erate ş1 poduri . , 
;.e oţel, cuptoare de coks t V A . ' cazangene şi turnă-

v . · e c„ aşa ca mtre r9ro , Ţe sa concureze cu. uzinele st V. 5), . -r~4r, erau puse 
de _a_ bia în· r882 cu uzi· 1 Ţadmle . . In Transilvama, siderurgia 

' ne e e a Hunedoa · 
. canalizări şi alte piese pâ V 

1 
· . ra, can produc fontă . 

n Vechiul R .. na. a rzoo tone 6). 
• . egat, cea ma1 veche s · · V it în r864 de Louis Lem At . A '>'1 importanta turnătorie . s' a 
. ·1 A ai re' 1ll r877 Wolf A • um e . mtre r900- . . . ' ' care 1ş1 măreste 

· . r9ro , B. Gaiser fond v f b · ' 
ene ş1 ornamente d . A eaza a nea pentru 
___ ·_ e zinc, m r859 7). Intre r860-r9r4 numv 1 N 

1 

, aru 

; 'orga, Istoria i.ndustriilor române t· . ·. . p.se de meşteri români . S N ş 1 ' Istoria llldustriilor la Rom" „ . S . 'că 1 8 ) ' oe. ~ 'aţ de credit · d · am' cn
h' d 92 . 2 Industria şi dezvoltar~a ei „ T}~ ustnal- Industria mecano: 
i~i~n, Indus~ia m._etalurgieă; în Encicl.1~~~~ ': ~omâneşti '. p. ros şi urm. 

St .. sl Ib1d, Ib1d. :Majoritatea acţi ·1 mei, .P· 8~r .;;1 urm., vol. III. 
) ~g .ş1. alte . consorţii, . statul neavându~. o~ acest:1. uriaşe" întreprinderi le 
b"l eulz1 .ş1 . Ing111er N. I. Păianu - D d1c1-o p~rtic1paţie. 6) . C .. Orghidan 

1 
e u1 din 1906. are e seama asupra mar1·i 1·· a t ,„ . nmm~ 
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. talur ice încurajate s'a ridicat la 310, da 
întreprinderilor mecano-meal ~ d pă specialitate : 18 turnăto 

. t 9 erau met urg1ce, u . 
dm aces ea, 3 . . . d . structii metalice ·· 6 pentru apara 
(Lemaître şi Wolf) şi fabricn e cotn bid~ane şi arti;ole de zinc, print 

d . A 3· ud Prahova . 15 pen ru 
de son a3, :n : 'ti. entru mobilier (printre cari Gutma 
cari B. Ga1ser dm Bucureş. ' 4 p . · · rtantă rămânâ 

. de sârmă. cuie şi şuruburi, cea mai impo .. 
Marcus), 5 ' . „ cum şi câteva fabrici de ace. 
întreprinderea „Emil Costmdescu '. pr~ şuruburi cităm .pentru ::r890 

1) p · tre fabricile e cuie Şl ' 
clopot~ . rm . . al V d. Gleiwitz" şi pe Focşăneanu . 
Galaţi: „Societatea md~str~ a h ii:tt (1911). 'Westfalia'.' în 1898 
Griinberg (1898) ; pe Osias usc· ni după n~~e şi realităţi, străine 
I. Colfoteanu, în 1905 - toate aproape, 

• . 2) 
mare parte evreeşti . .. 1 . înainte de 1887, erau: una a 1 

Alte patru industri: met.a ~_:g1ce, . ~882). G. Wolf la Craio 

Chiriac fii - turnătorie ş1 U:a~1~ m ~~~~::f~a (T -Se~erin 3). După 18 
( 88 ) . Ferum" la Ploeşti ş1 aro . . . ·. . . Alb. 1 4 ' " A v A · lt · dintre cari cităm, la Galaţi : " m 
s'au creat, panam 1912, a e .53, bi·t mai· sus Greerul" şi G. Fe 

. · A hn•tt decan am vor ' " · Westfalia ş1 usc 1. . ·ti .. -.:iVeigel (1889) şi I. Haug (1890) 
. 1 în 1893 ·la Bucureş · v .· 

şantier nava , ·. . . ' V • R V • şi tinichigeria M. Botez 
construcţii. de fier; turnat~na. aşcanurie în 1904 şi P. Budich, m 
1900. Vulcan atelier mecanic ş1 cazan.ge 1 . '' atelier meca 

• ' A 1906 la Ploeşti: „Uzinele meta urg1ce ' 
şi rezervoare, 1n ' . 
·şi de cazangerie în 1903 4). .dezvoltare, încât, în Ig 

Această industrie a luat aşa . V a celor 
01 activitatea econonnca 

România întrecea cu 20-30 ;o . ul . 1 un loc 5) St 
. „ S b.. Grecia şi B gana, a . 

state balcanice - er 1~, t . i a circulaţiei publice, o mul 
îşi crează, pentru nevoile arma el ş . 

de întreprinderi 
6
)· .. . • t. . . indicaţiuni precise despre ori 

Nu pose.dăm .date ~tatis 1c1 J~ui technic şi administrativ. 
etnică a cap1talur.ilor ş1 persan V. In 1905 capi 

• • A v toate sunt · strame. ' 
puţine excepţ1un:, m:a, .d. la 15 123.365 lei aur, iar 
învestit de particulari se88 r~ ic\ 191~ erau 52 ateliere 
A t•t de stat la 18.2 .2 I. n · ' b · · d 
mves 1 . V • • • fier i alte metale ; II fa nc1 e s 
nice .ş1 turdnatorib1·1 dşe1· c:obe s! însfârsit II de tinichigerie şi amb 
şi .cuie; 9 e mo 1 e 7µ „ , 
metalice - în total 84 ) · 

'd 'b'd ) Inainer Giaurtu, Raport asupra i~d. 
I) c Orghidan st.cit. 2) Ibi , 1 1 · 3. ."" S N""at de Credit Industnal 

· ' . 6 46 Vezi ş1 oe. ,· f I d 
mecano-metalurg~c':, dm 191 '. p._ . . S. N. C. I. st. cit., după ~· P. Gr~ " n 
Mecano-metalurg1ca, 1928. 4) Ib1d,}b1d. g) hidan st cit. : Prima mdustne. me 
Politik ,A,lt Rumaniens". 6) _Dupa C .. d·~~rite ateli~re de reparaţiuni ale căilor . 
Şantierul naval ifl.in T. Severin, 1856 , 1 . ' alul "rmatei 1873; Arsenalul li' 

· Gal ţ' Bucureşti ; ,n.rsen "" ' 
Constanţa 1860, ~aşc8an1, t a7)1, C Orghidan, st. citat. 
Militare - Galaţi, l 79, e c. · 
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ceramicei şi alte industrii 

din cele mai importante şi care contează cu o mare 
·me. Olăria obicinuită era o îndeletnicire foarte veche şi· în stare 

satisfacă nevoile modeste ale ţărănimii şi târgurilor. Olari vestiţi 
u în Baia cari scoteau ·.din mâi~ile lor produse fine. Deasemenea, 
atl lucrnri minunate - vase de majolică şi foianţă fi1;1.ă-_: din Valea 
ucului 5i Cărbuneşti~Gorj, .ca şi din Leordeni. Ardealul îşi avea 
totdeauna olăria înfloritoare 1). 

~abricarea de olărie fină - din porţelan şi faianţă - s'au început 
Vechiul Regat, cam: târziu. O încercare de a ·se. fabrica porţelanuri 
pornit-o între 1774-.i.778 ofiţerul francez Ledot1ly qe S-te Croix, 
iis din Bra:şov de l;ucacchi della Rocca, cumnatul lui Grigorie Ale

dru Ghica, fără succes însă. In 1806, Constantin Filipescu se gândi 
,„la un nou meşteşug, adică făcător de farfurii" 2). 

In 1650, se pomeneşte, lângă Târgovişte, de o fabrică de sticlă, 
pământul necesar s~ar fi adus dela Braşov şi ar fi funcţionat şi în 

'jml lui Brâncoveanu scoţând sticlă albastră ordinară 3), dacă nu şi 
t .inai târziu, pela finele sec. XVIII 4). In 1786, funcţiona una la 
rlău, a unui Evreu care a cedat-o unuia P. Mazi Neamţul şi apoi a 
ut în mâinile francezului Charbert 5). Impotriva Austriei, care făcea 
oncurenţă ucigătoare industriei băştinaşă, ·soc. anonimă română 
stalat, în 1880, prima faorică de sticlărie la Azuga, iar a doua, în 1887, 

spezi-Suceava, care, din cauza dificultăţilor, a trecut şi ea, în mai 
in de 10 ani, prin patru mâini, în 1889 .: la Stroeşti, jud. Botoşani şi 
gdăneşti-Bacău, iar în 1898, la Solonţ - acelaş judeţ. Intre 1880-

' Vechiul Regat numără II fabrici: 7 în Moldova, 1 în Oltenia 
în Muntenia, cu un capj.tal de 2.175.000 lei aur şi o producţie de 
25 ·tone. Mai găsim şi patru fabrici de oglinzi : 3 în Moldova şi 
. Muntenia 6). · 

·Industria sobelor de teracotă era în Transilvania mai veche ca 
XVIII. Va lua, în schimb, o mare dezvoltare în Vechiul Regat 7). 

:cile de cărămidă încep încă dela jumătatea sec. XIX. Prima: este 
rdarului Filipescu, în 1855 ; în 1865, una sistematică, a lui To- . 
· iar .în 1878, cu cuptor circular, a. lui Gherghely. In Banat: în 

I) N. Iorga, Istoria industr:ilor la Români. 2) Vezi perioadele anterioare din 
studiu şi R. Ţăruşanu, Industria sticlăriei, în Encicl. României, v. III. 3) ·Vezi 

le anterioare şi Soc. Naţ. Cr. Ind.---' Grupul industriilor ceramice. 4) Vezi R. 
u, st. cit. 5) Vezi studiile citate. 6) S. N. C. I., st. citat: a) în Mntenian: Azuga, 

er Ploeşti, 1913, Dudeşti-Cioplea, 1914; în Moldova: în afară de cefo citate, 
Ciobănaşul şi Mestecani, 1902, 1903, 1909; în Oltenia : Gruia, 1906. Fabrici de 
: Zwolfer- Bucureşti, 1891; Dimancea- Focşani, 1905; Iaşi, 1906 şi E. Ber
', 1909. 7) Aurel Raimu - 2.Iaterialele de construcţie de origină pămâaj:eană, 
icl. României, v. III; P·. 881 şi urm. 
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I864 a lui Bohn şi în I867 a lui Kunz. Dacă în Igo6, erau 7, în 
erau 52, cu un capital de circa I7.ooo.ooo lei aur 1). 

In<;l.ustria varului ţărănesc era cunoscută din cele mai vechi 
timpuri - cel mai gras var era în regiunea Muscel. O întreprindere 
importantă,- după cerinţele tehnicei mdde:i:ne este a lui E. · Costinescu 
Ja Sinaia .. Varul hidraulic, început de italianul Basilio Aldasaro la 
Comarnic în r875, era fabricat, în ·I903, în 6 fabrici în Muntenia - una 
ultramodernă fiind a lui Valentin G. Bibescu·. Odată cu instalarea de. 
fabrici de ciment, acestea încep să decadă 2). 

Prima fabrică din acestea a fost instalată in I88o, în falaz-Brăila 
<l~ eminentul inginer I. Cantacuzino, sub firma „Portland", care, în 
I894, -satisfăcea 55,5 % din nevoile ţării, iar în I895, 75,60% : în r899, 
avea o capacitate de 30.000 tone. In rgI4, industria cimentului numără 
8 fabrici - ultima fiind opera inginerilor rom~ni cari, constituiţi în 
soc. anonimă ,,Dâmboviţa" cu un capital social de Iz.000.000 lei aur, 
-0 instalează la Fieni 3). In Igor, Cantacuzino cartelează fabricile Cer~. 

navoda, Brăila şi Azuga; iar în I899, societatea cim~nturilor din Europ 
-Orientală, cu sediul la Anvers, întemeiază fabrica dela Cernavoda car 
. exportă în Egj.pt şi în Bulgaria 4). 

Toate aceste industrii: de var, var hidraulic şi ciment numărau, 
:în IgI6, :ro6 înfreprird~ri, cu un capital de circa. 35 milioane, cu 
producţie în valoare de peste I7.0oo.ooo lei ,aur - adică I0,60% di 
industria totală încurajată şi 3.I2 % din totalul producţiei 5).. 

Industria electricităJii. şi .cea chimică încep să se desvolte şi ele: 
In IgI3, găsim, constituite în societăţi pe acţiuni, 5 din grupul dîntâit\ 
şi 3 din .grupul al doilea. Din. acest fgrup, se dezvoltă cu deosebire rafi
năriile de petrol, cari aqsorb cea mai mare atenţie şi cel mai importau 
capital 6). 

Industria pielăriei - una di.n industriile naţionale care s'a dez. 
voltat şi în Vechiul Regat, dar şi peste munţi, mai ales în ţinut 
:Făgăraşului - număra, încă din r840, două fabrici de tăbăcărie : un 
„Adam Arndt" îi:i Fălticeni şi alta în Bucureşti a ·lui Matei Constantin: 
Fabrici mai mici şi nenumărate ateliere răspândite în toată ţara pro 
duceau produse primitive, dar şi piei tăbăcite subţi.ri 7). In fruntea iri 
dustriei acesteia, va stărui marele industriaş Grigore Alexandrescu 

Cea mai de seamă întrepriniere în industria de transporturi est 

r) Aurel Raimu - Materiale de construcţie de origină pământeană, în Enci. 
:României, v. III, p. 88r şi urm. 2) Ibid, ibid. 3) Inginerii erau: Lupescu, Erenu 
G~igoriu, Slăniceanu, Săpunaru şi Zane, precum şi industriaşul Bragadiru. 4) Ib 
ibid. Celelalte fabrici erau : „ Ciment Portland" -:-- ,Azuga ; Marocneanu şi Gârleştea 
-Gura Vă'i; Valentin Bibescu-Comarnic; Soc. Titan-Bucureşti. Vezi şi 
Naţ. Cr. Ind„ st. citat. 5) Vezi Aurel Raimu, studiul citat. 6) Statistica soc. pe_ a.cţi 
h finele anului r913. 7) Lil. Georgescu Industria pielăriei, în EncicL Româme1, vo 
llI, p. 979 şi urm. 
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o~sider.at Societa:ea~ ·Tram1.:aie!or din Bucureşti, constituită, 'în 
, m societate anomma pe acţmn1, cu un capital vărsat de 6 

t t ţ' ·1 f' · d .OOO.OOO 
.,.r, ~a e ac :um e ~I~ . în mâini româneşti 1). Ea poate fi Mcotiiă 
:na di1:1 manle reahzan economice_:;:_ 9peră exclusiv românea•că 
~:mcepţ1e, organizare şi mun-:ă. ~ ~ 

'N~-a~ ocupa:, po~te ?rea detailat de origina şi evoluţia indusfriilor 
rov111c1ile romaneşti ş1 .Poate ca cetitorul să se întreb b v 
t t d , e, cu .una 
. a e, e. ce atata V stăr~inţă. şi atâta întindere unor probleme cari 
lega. mai de graba de istoricul şi evoluţia industriei şi prea puţin 
hestiunea ce ne preocupă. Dar am accentuat dela capul 1 J. · 
T . t t d . ' . . ocu Ul 

c 1.Vl a eav . : orice. fel .a Evreilor nu o voiu studia în abstn ct: 
vom urman 111 medml ş1 ambianţa în care le-a fost d t ~ 1 v . . a sa ucrcze. 

"m staru:t pre.a„mu~t,. întrucât nu se poate desprinde limpede, în 
rea ~e in~usţti1, mc1„paternitatea întreprinderii şi nici origir.ea. 
talunlor ş1 a conducerii. In cele mai numeroase c·azuri' da· cv E „. 
'f t · 'ţ' · · · , a vre11. 

os m1 iaton1, precum în realitate n' au fost ei au d t ' v . 1 · d . . . , a , insa, o mare 
·.o tare m ustrnlor, dispunând · de privileaiile legilor d ' · • l · . . . · o . e 1ncura1are„ 
Aap1ta un eftine 91 dm belşug, întotdeauna camuflate sub forn ~ 
~n:ească, de posibilităti infinite de eludare a obli'gaţi'u ·1 · · ~a ''{ . . 'I . ' . m or ş1 1.:e 
~.···~ m,1J o_ace ~e a .scoa:_e. p;ste ~raniţă beneficiile realizate . 
\ion: da; ~a.111che1er~, m randunle ce urmează, câteva date asupra. 
~ulm fabncilor de tot vfelul. din industria mare încur~jată a Ve-

1~1 Reg~t, asui:,~a 11~marulu1 societăţilor pe acţiu1ii şi a: caţi1 a
·~.~ a~~~J~te, str~me ş1. autocht~ne, precum şi asupra_ naţioralităţii 
netaţn 1ndustnale din Romania pe c:ateaor1·1· de 1Ant p · d · 'Astf 1 , „ .o re nn E rt. 
, e mtre an11 I887-I9I2 s'au înfiinţat 76· 9 .f b · · · 1" : · · v A , , ' 

1 a nCI ş1 au 1cbi-
274~ ramanand m fiinţă, dintre cele no. ui create 49~ fab · · 3) 
s•t ţ' ' d ' • •A • 1 J nc1 , 

;,; 1 ua la. 1~ ustnerman mcurajate în Vechiul Regat este următoarea 
arul fabnc1lor este în Igor, de 625; în I9IO, de 472 şi în rg15 d SA . 

1 1 A t' A J } e „7 > 

au mves 1t 111 acest an atinge 329.227.000 lei, cu 0 forţă l1lotrică. 
9.I66 Hp„ ~u un personal de 58.87r şi cu o valoare a productiei 
7.ro5.ooo 1e1 aur. Toate aceste referindu-se numai la industria 
a~s!_:>rmare a ~1a~erii~or prime indigene. Cât priveşte industria 
ctrva, date statistice hpsEsc 4). · 

11: domeniul in~u~triei mecano-metalurgice, avem de înregistrat. 
n11nd. dela aceia~1 ,dat<'l, anul r887 - crearea a 53 industrii, 
. can, 24 numai in perioada rgQ6--I2, unele din ele de 
, ca \Volf, Carol Blose1, Albina, etc. 5). Din cele 47.r între-

)·Statistica cit C )'N ' d' · · · 
·I, p. 812 Î ~b~d 28/ . .o.rea. iar:, . Industnahzarea României, Encicl. Rom-
derilor r~~âneşti' re~: ~1 !~:~·1 ib~dX5) D~ V. ~· Protopopescu-;- Evoluţ!&. 
pra industriei mecano-metalurgice ~1i:J;~~6. dupa raportul Ing. Gigurtu d1r.. 
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prinderi existente în r906, 293 erau fabrici încurajate, din acestea, 
39 din grupul metalurgic 1). 

Dacă considerăm evoluţia întreprinderilor economice sub forma 
de societăţi pe acţiuni, vom avea, în int.ervalul r880-1913, un număr 
de 430 întreprinderi, dintre cari, r98 bănci, r68 societăţi industria.le, 
57 societăţi comerciale şi 7 de asigurare. Cele mai multe se semnalează 
în perioada r910-1913, cu un număr de 220, faţă de r62 în perioada 
r900-1910, perioada 188b-1900, soldându-se cu un număr de numai 
48 2). Iar dacă luăm în considerare personalul utilizat în 847 întreprin
deri încurajate de stat, în 1915, 47% din personalul technic şi 36% din 
cel administrativ erau străini 3) - bine înţeles că este vorba 4e perso
nalul technic calificat şi de cel administrativ superior. 

Să ne referim la naţionalitatea capitalUrilor · îny.westite în tot felul 
de întreprinderi : · 

în 1913, numai societăţile străine, 44 la număr, autorizate. să 
funcţioneze în Vechiul Regat, dispuneau de un capital de 251 milioane 
lei aur; băncile cu capital străin dispuneau de 106 milioane lei· aur, 
ca mijloace proprii ; societăţile anonime dispuneau de 622 milioane lei 
aur, din care cea mai mare parte era străin 5). După origină, capitalul 
străin era englez în 450/o, german în 6.80/o, belgian în n.80fo, austriac 
în 6.88% - mai ales în petrol, după 1892 6). 

Numai în industrie, capitalul austro-german se evalua la r87 
milioa!le aur şi. la un minim de 400 milioane lei aur plasamentul de 
capital al aceloraşi puteri capitaliste în toate ramurile de activitate 
economică românească 7). Caracteristic pentru anul r914 este faptul că 
uredomină băncile cu capital internaţional 8), iar industria petrolului 
şi a lemnului s'au creat numai prin iniţiativa .. şi acţiunea capitalului 
străin şi anume prin mijlocul unor filiale ale marilor trusturi interna
ţionale, de altfel ca şi în industria de după r887 9). Aşa că se poate 
fixa, pe temeiuri sigure, participarea capitahtlui străin învestit în viaţa 
economică a Vechiului Regat, la I.oQo.000.000 lei aur, ceeace repre
zenta peste 5o<Jfo din capitalurile active din România - cum spune 
Constant Georgescu într'o conferinţă în 1933. 

La împrumuturile noastre de stat, Germania participa cu 75 %, 
cu peste I 1/ 2 mild. pe câtă vreme, Franţa cu 25%. 

Dacă luăm în considerare balanţa comercială ~ Vechiulqi Regat, 
pe anii 189g-1913 inclusiv, numai în trei ani (1899, r904 şi r908), s'a 

i) Ibid, ibid. z) Ibid, ibid. 3) N. P. A.readiau, Industrializarea României, 
p.. 139· 4) Statistica soc. pe acţiuni la finele anului· 1913. 5) Constant Geor~ 
gescu - Problema capitalurilor streine în România. Conferinţă în 1933· 6) V. l't 
Madgearu, Românizarea vieţii economice, 1937, Bucureşti. 7) Ibid, p. 13. 8) Ibid, p. 6, 
9) Ibid, 8. Ibid V. Cilibra, Structura economiei naţionale în rev. .A.laci, No. 
l-3/X/939. 
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·strat o balanţă a plăţilor , asivă d . A • 

. cedent de export 3
54 

m·i· p ' eşi, :n acelaş mterva1, am avut 
. . 1 1oane aur 1) şi ac tv · · 
strecurarea pe toate căile a b f. .il eas a pas1v1tate rezultă 
•A. A ene 1c1 or rezultate din •t 1 ·1 A 

m mtreprinderi de tot felul D V d . , capi a un e mves-
nomic, în intervalul I901~1 u:a aate ~rodus; de C~~s!liul Superior 

ori de mărfuri române ti ek ~ 5: u ram~ .. 1n stramatate <;ontia
'.România Veche în valoar ~nman8d benef1C11 a~e capitalului străin 

lv 1 . e e I.I 2.067 OOO lei au A d. 
a a ei aur 80.000.000 2) în f V d . . r sau m me le 
destine. ' a ara e alte valon expediate pe căi 

:V • . ~fadgearn, (). c., 4· z) Material do 
etin d'information et de documentationc~e~:a~~at de Cong. Dep. Ecou. 



CAP. III. 

EVREII SUNT O NAŢIUNE APARTE 

a) Organizarea Evreilor ca naţiune aparte la noi 

. . fv ut s1· fac parte din două mari organizaţii : unele. Evreu ·au ac „ t D" 
origină externă sau m erna, · . t V altel cu caracter făţiş sau secre . m pn 

. f te . A I U şi I. O. B. B. ~ategone, ac par . · . · · 0 B B sau Inaltul Ordiţi B'nai B'rit 
Ce.este orga!11zaţl~ I.A · · 1;Ne\V-York,delacareple'.lcăordi 

Acest ordin a fost mtemeiat m. J 8t~3 tv ş1· este socotit ca sâmbur 
v · E t orgamza le secre a . 

în toata lumea. s e o . 'i Peixotto Ovreiu american şi ma 
organizaţiei iudaice internaţ10na e.. . A ca,11·tate .de consul prin int · o d · B B tnm1s m ' 
maestru al Inaltului r m · G., t ' dintele Statelor Unite, ca . t . • I87o de ran , preşe .. venţia aces uia, in .' . . C 1 . V lupte împotriva pohtl , . . t" .t t a Dommtorulu1 aro ş1 sa caştlge m 1m1 a e . t ela care avu o mare· parte C B vt• acest Pe1xotto es e ac 
lui I. . ra ianu, . 1.t Zionul'' din România .. Şi t • ·· ietăţii secrete lsrae 1 e „ . . 
lllteme1erea soc . d v ţate calomnii orrranelor mm . 1 aporta cele ma1 eşan o . 
el est~ ace a care r . , le ătură. cu imaginare persecuţm 
terulm de externe ame~1can, ;t~ I gmail Cahul şi Vâlcov şi ale căr 
jafuri şi omoruri ce ar fi_.avut a s , 

victime ar fi fost Evreu. . v · " avem 
Alături de această organizaţ1ed. :ecUrenta1·un~~1~v;eilor Păm. 
. . l l tv U E P. - a 1ca . 

orgamza. ţie cec ara a · · · t· , pri·.nlul trimestru al anului 19 · t v • Bucureş l 1ll 
teni - întemeia a, 1ll ' ţ'. A· permanentă legătură 
Şi care. în I9I2 deja, număra 50 sec.~1, m b . . U E p s 

, . altf 1 toţi Evreu, mem n ai . . „ 
faimosul ·ordm. De e b · · I o B B · prec 

br t ·u mem n al . . . ., de drept şi moralmente 0 iga ~~1 ' v _ cu bună dre 
. b . . A I U fnndca - spune 

sunt ş1 mem. ~1 a: ·E · p · ,t trupul vizibil al sutetului ascu tate-B. Du1ca, ca U. · · e_ e 
care este I. O. B. B. 
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Primul, I. O. B. B., este guvernul secret al tuturor Evreilor din. 
ea întreagă şi lui sunt subordonate toate organizaţiile evreeştL 

.I. U. este organul declarat al celui dintâiu şi lucrează din ordinul lui„ 
cu alte cuvinte, organul executiv 1). 

Ce este A. I. U. şi ce urmăreşte această asociaţie? Alcătuită pe 
cipiul solidarităţii şi exclusivism.ului de rasă, scrie Eminescu „Evreii 
răspunzăto~i numai pentru Evrei", ea lua fiinţă, în I86o, la P~ris. 

meiată de omul de stat francez Evreul Adolphe Cremieux, urmărind. 
scop : a) de a stărui pretutindenea pentru egalitatea şi progresul 
al al Evreilor; b) de a le da ajutor eficace tuturor celor ce sufăr 

calitatea lor de Evrei şi c) de a sprijini orice scriere de natură să con
uie la aceste rezultate. Comitetul central are sediul la Paris, numă

. d I24 membri, între cari Marele Rabin/al Franţeica preşedinte.onorar; 
itetele locale sunt răspândite în tofl.tă lumea, iar numărul tuturor 
brilor înscrişi nu poate fi cunoscut. In realitate, membrii acestei 

·anţe sunt toţi Evreii de pe faţa pământului, iar membri declaraţi 
.comitetele locale sunt agenţi direcţi ai asociaţiei internaţionale.:)" 

Această asociaţie, vastă ca' nici una pe pământ, a fost şi este 
torul de legătură între Evrei, pe de o parte, şi finanţa, presa, diplo
ţia şi guvernele tuturor ţărilor, pe de alta. Exercită o tiranie în toate 
· e - mari şi mici : capete încoronate, personalităţi de seamă, trus
i .capitaliste şi bănci, presă şi administraţie, partide politice şi cul
ă, etc., toate îi sunt supuse sau trebuie să-i fie, toate îi servesc de 

trumente în lupta ce duce pentru îngenunchierea rezistenţei creştine. 
De îndată ce s'a întemeiat, această A. I. U., a pornit să-şi exer

amestecul în afacerile noastre interne - fie direct, cum a fost cazul 
A. Cremieux care a ·descins în Bucureşti în preajma votării 

nstituţiei din I866; fie, prin interpuşi, ca baronul Rotschild, .care.a 
ervenit, personal, pe lângă Cuza Vodă pentru cauza Evreilor dela 
i. Dealtfel, intervenise, acelaş baron, şi în I859, pentru Evreii din 
aţi. In I867, A. I. U. exercită presiune asupra lui Napoleon Ill?. 
fu silit să trimită 0 depeşă Prinţului Carol, invitându-l să facă ;şă; 

el:eze „persecuţiunile" contra Evreilor, atât de contrarii umanităţii: 
ivilizaţiei, pentru ca, în ziua de 20 Iunie, să revină asupra aceloraşi 
ginare persecuţiuni, „demne de un alt ev", în care s'ar fi angajat: 

râtele instincte ale mulţimii" 3). 

Toate lojile dintr'o ţară - sau „district" în termeni masoni -
strictele au dreptul de a fi reprezentate în conducerea centrală din. 
w York) sunt conduse de un guvern local numit „Sanhendrin" ali. 

r) Vezi B. Duică, Ovreii pământeni şi sub-pământeni, r9r3. z) M. Eminescu. 
crieri politice şi sociale: Alianţa israelită. 3) Verax, o. c •• 

; N. 'tiâciu. - Evreii în Ţările Române~tl. 15. 



226 .t bi"urou ~omama t il.Uml . A · are un comn:e . mare 
M 

. l "J. e iar fiecare loJe 1ş1 d . 1 este alcătuit din : un 
are1 ,~ ' . ul '' Sanhen nnu mentor un 

formează ',dist:1ctA. 9. . al doilea preşedinte,. un m~ret . me~bri ; 
. t n intam ş1 un t a3utor ş1 re1 

preijedm e, u . mare tezaurar, un secre ~r dinte un mentor, 
mare secretalr: :Un din. un preşedinte şi un v1ce-f~reş:iarc:.i,ungardian 1). 
. biuroul o3e1, . un secretar man 'j 1 
1ar. 1 tor un tezaurar, rt"·:t la noi nume e 

tar-protoco a ' . 1 1 o B B a pu "" un secre A V la I889 ordinu . . . . 1 de rasă contra 
Dela 1877 p~naul .„ ~reprezentantul lupte or L J.ă din Bu-
nf vţ" ea Z1on tl1 · · . 1 de Marea 0 

de „I ra ir tv d"tă c:.i-a însuşit nume e d' ..,,.„ .,.,, York Marea. 
• V D la aceas a "" ' 'j . d' ul 111 .1.„e„- . 
uoastr~. i : intrat în relaţiuni intime _cu ~e~~hel, reprezentantul loj~r 
cureştl Ş A . tă de unul Iuhus . . 1 „ 1 sucursale dm 
Lojă a fost mteme1a a întem.eiat ş1 o31 e 

. d' Germania, acelaş care . 2) 
sur~.ri ~laţi Ploeşti, Craiova şi_ 'f.-Severi: Comitet pentru emanc.i-: 
Bra1la, ;ew-York, exista, încă di~ 1913~ udic~eze la Bucureşti, prm 

La A • „ care t111ea sa r ţilor romam ' ' 
parea Is:ae ~rlament 3). . . . i . C. A. - J ewish Col?nia~ 
guvern ş1 fp V de aceste orgamzaţmm, ~ste ş J i"zaţie anglo-evreiasca 

In a ara . H' sch o organ . d 
d ţia baronului ir ' · i întemeierea e 

Associ~tion.' fun a anizării migraţiunilo: evreeştl ş bţinerea .pe orice 
cu atribuţiunea org utinţă cumpararea. sau o 

1 
. . colo unde este cu p . 

co onn a . · rmanentă: 
(i · ământuri. . . v alătură - ca pe 

cale e p astă organizaţiune u:1~şa, se . agoO"a ovreaiască, ac'.'l 
La ace V „ bimlor - s111 o A h 1 

1 bineuvântari1 ra d tratează şi se mc e e . sub semnu . V d' . dar \. n e se . . d 
ş1 , ' b . să rămâna ivm, . . _,,.,·v la acelea privm 
locaş care tre u1e . . d la cele mai ruş11.oase pana. . ţiunii în 
tot felul de transacţ1um e 1 turi la fiinţa statului ş~ ~ nas· g 

. ft i obicinuite sau comp o. tv drepturi politice. mag~ 
gheşe ur V • trvaesc c.i dela cari aşteap a A • la lupta împotnv 

i"locul careia 'j • i din Romama . ul · 
m ~ st chemată adeseori de Evrei. . . dela şedinţele sanhendrm Ul 

a o ui i a naţiunii sau, de ~ic1 şi tionale chemări la nesupuner 
guvern~t as~uţirrale presei iudeo-mtern~, V • ec~nomice cu caracter d 
au porm . . . . 1 lte sau orgamzan 
faţă de legi, 1sp1tin a revo V •• 

.. „ din tarile unde s 
subju~:~: nici aceasta nu ~st~ ~: a}::~it!:r~~u org~niza(iuni loc~ 
destul de mulţi sunt ~onstitu~1c:tribunalele evreeşti numite Be~~Da· 
denumite Kahal, care, impr~o~e aceste comitete locale fac lpacr entr 

t t evreesc. i. al guvernu 
alcătuesc un s a lv Kahalul centr sau bT A St -Uni 
organizaţiunea cer:tra a uteri oculte cu reşedinţa proba i am . 

. i acesta unei alte p . . 
sup1:1.S Ş ul 1\,,. d'u re:&ids în Siria. 

. re în Ev .Lv.1.e 1 ' <!1Ca, . 
'i. " ' ten1 

.. pământeni şi sub-pamau . 
. 3) B Duică, Ovreu 

I, 2, Şl • 
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Alături de toate aceste organizaţiuni şi mai primejdioasă ca 
ate, rămâne totuşi, Francmasoneria, acea alcătuire ocultă, admirabil 
cheiată în toate mădularele ei şi în sânul căreia intră ca membri ele
ente din toate naţiunile-fără deosebire de religie şi de vederi politice

' mai cu deosebire, elemente conducătoare ale politicei, ştiinţei şi 
n~miei. Prin această asociaţie şi cu un ritual ocult, se sapă mai uşor 

temelia societăţilor naţional-creştine, a căror solidaritate tradiţională, 
igioasă şi politică se-dizolvă atât de uşor. Conducerea supremă o 
ţine O. I. B. B., cu sediul la Chicago, împreună cu formaţiile se
'te ascendente B'mi Mosche, B'nai Israel, B nai Zion, dominate 

t de cei misterioşi Inţelepţi ai Sion:iJui1), iar Dr. Prof. PauleEcu 
fueşte Francmasoneria o suprapunere de soc:etăţi secrete, o piramidă 
~ârful căreia tronează un grup de jidovi. 

'roate aceste organizaţiuni - mari sau mici, declarate sau 
ete - lucrează, într' un neîntrerupt contact unele cu altele, într' o 
dependenţă şi ierarhizare desăvârşită, toate fiind unităţi perfect 
ruzate şi, la comanda unui comandant văzut, sunt, la rândul lor, 
rdinele comandantului suprem nevăzut. Presa mondială şi finanţa 
rnaţională, guverne şi diplomaţie sunt la dispoziţia acestei fan
ice şi uriaşe organizaţiUni, care - prin această presă şi finanţă 
·că şi iudaiza tă- stăpâneşte tot globul şi striveşte orice manifestare 
rdin naţional de natttră să prejudicieze intereselor iudaice. 

Presa din România şi toată literatura adhoc sub formă de reviste, 
"i şi broşuri; meetinguri şi congrese, la noi şi aiurea; agitatori, 

ori şi anchetatori, indigeni sau străini, cari mişunau peste tot, 
ă la noi şi în străinătate ; agenţi consulari şi diplomatici din toate 
; mişcări socialiste şi altele, complectau această vastă organiza
evreiască, năpustită cu toate puterile asupra ţării noastre, încă 
ă şi neînarmată ca să fie în stare de a înfrunta o armătură atât 
rniidabilă. Numai instinctul de conservare naţională, 1ntărit de 

patriotic al unei frumoase organizaţiuni, de înţelepciunea şi 

ea oamenilor noştri politici, i-au stat împotrivă şi au reuşit să 
că marea primejd~ ce ameninţa fiinţa statului în devenire, 
de peste şease decenii. Fiindcă ţara noastră era în perioada de 
prefacere, în cadrul legilor uzuale şi al constituţiunilor din r864 
, legi cu caracter cultural Şi economic-financiar erau necesare : 
a să încadreze naţiunea în sistemul ţărilor europene, altele .cu 

defensiv - de apărare a intereselor cetăţeneşti faţă cu o orga
e evreiască concretizată în cuceriri masive pe terenul economi 

"tual. 

Fl. Becescu - Francmasoneria. Buc. 1936 . 

„ 
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b) Presa ?i literatura adhoc evreiască 

Inceputul presei evreeşti în Ţările Româneşti îl face, în 22/3/1857 
„Israelitul român" al d-rului I. Barasch, „ilustrul om de ştiinţă", cTm 
îl numeşte S. Podoleanu, în a sa istorie a presei evreeşti, sau „civili 
zatorul României", „unul din întâii pionieri ai culturii europene, 'a. 

moravurilor europene, ai ştiinţei europene" - cum îl numesc coii 
fraţii galiţieni, descălecat fiind şi el la noi în r841 din Brody al Galiţiei 

Unul E. E. Braunşein îl numeşte „creato1ul învăţământul 
superior român precursorul ştiinţei române ' 

1
). 

Presa evreiască în ţările noastre prezintă o sumă de caracteris~ic:i 
c<.lre de care mai interesante. Ziarele, mai toate, sunt de foarte scurt 
durată, apar şi dispar repede, ca, mai târziu, să reapară, cu aceia 
sau altă conducere, şi mor de inaniţie - din lipsă de cetitori sau cr 
abonaţi indiferenţi ori neplatnici, adeseori şi din spirit de combai. ivi 
tate între grupuri ce nu cad de acord ... pe principii, de cele mai ade 
seori puerile sau factice. Unele sunt scrise în două limbi : în româncşt 
şi în franţuzeşte, în româneşte şi în limba germană - în idiş sau • 
româneşte, sau numai în româneşte - dar l[ln jargon foarte ciud 
adică o limbă românească foarte discutabilă. Poartă mai toate, devi 
pompoase, în manşetă groasă: ,.Libertate, Egalitate şi Fraternitate' . 
intitulează, tot aşa de pompos şi enciclopedic : „organ politic, litera 
artistic, financiar, industrial, comercial, etc." ; poartă titluri suges; 
şi impresionante: Fraternitatea, Egalitatea, Dreptatea, Vocea Dreptă 
Drepturile; Lumina, Inainte, Răsăritul şi Aurora; Asimilarea, Ema 
ciparea, Stindardul, Emigrarea, - unele cu îndemnuri spre Palestin 
altele spre America sau ca Lumina din Iaşi, condusă de Braunstein 
Brănişteanu care recomanda rămânerea pe loc şi dezvoltarea poporul 
evreu pe meleagurile româneşti-ţară de ... baştină pentru Evrei. 
linii generale, ele sunt impertinente şi au îndrăzneala - cum e 
Lumina - să jignească cele mai profunde simţiminte naţionale, precu 
şi duceau lupta contra bărbaţilor politici cari vegheau la apărarea p 
sonalităţii naţiunii româneşti ; altele continuau să dovedească vechim 
de veacuri a naţiunii evreieşti pe plaiurile dacice, tot aşa de ved 
dacă nu şi mai veche ca naţiunea română, etc. U11ele din ele, ca „Pr 
gresul", îmbrăcau caracterul de organe antidinastice sau ca „Lumii1 
(1905), organ al curentului de propagandă social-democrată. 

Printre distinşii publicişti, „celebri" mulţi din ei, remarcăm de 
lungul deceniilor, nume ca acestea, sânge pur daco-roman: I. Barase 
Antoine şi Armand Levy, Feldmann-Câmpeanu „primul care îşi ron: 

1) La p:resse juive en Roumanie în Revue hebraique, 1913, Paris. 
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ază numele", N aftali Po e C . . . L6bel, Auerbach , Gof/ ~ ah.ane, A.ne S1elberstein, Carmellin, 
târziu Brănişteanu ' Pauck' uSrtw~tzb, Schwartzfold, Braunstein -

..·.. , er em era A t t . 
bu, I. Rubinstein - I Rub·s ' • • "'' ga s em, Beck, E. San-

. . . 1 -1 n romaneşte Sach p t 
.cei mai curagioşi publicişti" t . 1 ~- e reanu, „unul 
'Ghelerter L. Gheller et , e c .. ş~ u trademocraţ11, ca Max Wecsler, 

' , c.cu can 1ncepe pr · 1. t Dăm în 
11 

c 1) v · esa soc1a 1s o-comunisră 
• ' 0 a , nenunaratele periodi v " · 7 şi r906 şi dăm cu l"t ce aparute, cronologic, între 
· . ' ' 1 ere .groase n urne v • v 

iei noastre, ca : Zion Ahawath' z· cu rasunet m strafundurile 
rului, Darabana, Dorul Sionului T~~::i 1Dra~ostea. de ~ion, Vocea 
; Maccabeul, Hajoetz Bar K h b ta _S1011ulm, Tnbuna israe
e organe sioniste pri~ cari S"osc ; t' tKadmiah, J udenland, etc. -
. Dacă toate acestea sa 1~ po oe~ e i:os.talgia pentru Pakstina. 

' u ce e enumarate î tv f 
au întreţinut ele, totuşi o t f V n no a, au ost sau nu 

ct de plecare sau ca t '. a mos era de enervare şi serveau ca 
emem aparent pentru presa şi diplomaţia 

, I) Vom cita după două izvoare i 1 
ria pr.esei evreeşti din Ro1nâcia" I§ ~e surse - acestea după S. Podoleanu în 
857, 1ll româneşte şi franţuzeşte' de 5

1
7 B 1900 -. Buc. 1938 : „Israelitul Român;, în 

âneşt · ·a· · · ' · araschş111.rma d L · e Y 1 1ş, de Feldmann-Câmpeanu. T 1„ n . evy: „Gaseta română" 
",~859, .1n aceleaşi jargoane, de Naftali 'p'~ impu. - Die z.e1t, în Bucureşti, în 

r -Timpul de vorbit în idiş de ' . ' s· plbper, ş1. Cahane; m Aprilie 1859 Et 
o D b" " • ' ' .o.ne •ie erste1n ' B · ' " . anu I~n '1ll româneşte şi franţuze te , ' m. ucureşti ;1 Sept. 1865 : 
reia~, ~gncol, industrial, artistic şi lf te~;:,~ ~ar~ellm, la "Gal~J:i' cu subtitlu : 
sediul, 1867 „Presa Română" la Br""l orue nomada, fundcă îşi mută 
la Bucureşti, până în 1871 era tribu a1 a, cu care fuzionează cea de mai sus i 

se antise~itismul; 
5 

Aprilie, 1866, , ;~il~n~;; apropiere.a.Evreilor în epoca din~ 
de Antome Levy -- hebdomadar 'olit" r ' la Gal'.'-ţ.1 111 româneşte şi franţu

c. ,;8?6 : „L'Esperance" în BucureŞtÎ de ic, 1foral, re,hg10s: co~ercial, artistic" ; 
. t ' 111 Bucureşti, de Armand Lev ~un ace, aş A.nto111e Levy; 111 1869, L'Etoile 
1. pentru nobila cauză a emancipă~ii Evre~f~tat?r evr~u !rancez care s'a pripăşit 
'd Levy face să rea1rnră în 1867 Isr i·t 1 Rr d111 Pr111c1patele Dunărene. acelaş 
t ex ul t . J ' n ae 1 u omân" . . ,.. ' . . .P za ' reeditează Echo d'Orient" . . ' rar 111 1887, la Paris 'unde 

, fmanciar şi comerci;] _ca continuar;- Jm:nal l mternaţional, politic, llterar 
o D~nubien" din Bucureşti ; în 16 li, ·t ziare or „Concorde" din Budapest~ 

e urma „Poşta Română" de Peixotto pn re 1871, apare „Rumănische Post" -
1872, „Vocea .'\părătoruluf" la Iru. ' consul americru1, evreu de origină. z 

ate, Egalitate" de M Feld ş1, organ „politic, literar şi comercial" cu d :. 4 
k . , ' • · mann cu concur l 1 .1 , ev1za 

,c er can, nu prea tâniu se vo; dist· su e. ev1 or : Schwartzfeld, Rosenblum 
ntul", la Bacău, de A L' I ob~l 18 mg; ca luptători şi istorici; 16 Sept 1876 
. A.. S. Gold; acesta din. u~mă ' e' 79, " '!aternitatea", la Bucureşti, de I." 11,uer~ 
Apăr~torul" în Bucureşti ; 18 o!.u;t~:g~d'.-1-se cu ~?vară?ul de idei, scoate, in 
, Iulie 1883, „Cumpăna" _ . 

1 
~, " t~n~ardul , la Focşani, de 11,d. St · 

ne" . 
8 

primu organ zilmc . t' . etn-
. ' 1 90, „~galitatea" de :r.i:. Schwartzf ia. E i:ia1 arzm, „l'Independancc 

~u, propovădmnd mişcarea de emi . · e '. " migrantul", în idiş, la Galaţi 
Vocea Dreptăţii" -tribuna liber i grare' ~ Mar 1885, „Ecoul Tinerimei" la Ia i. 
l Agatstein în Bucureşti.' Oct :8c8u6getălnf, ~e. Marcu Schwartz; „Viaţa israeli{ă,; 
ea in 11, · . • ' · " " n ratirea" în B t• " k. î menea' 111 1886, apare „Revista israelită" ' bl" u?ureş I, propovadui11d 

t

' n l903, Lumea israelită în Bucureşt· pu icaţia Jnfrăţirii Zion a lui 
n re 188 8 ' !. 7-~ 97, apar Lumina, Frater ·t t " . ~r~a, Emanciparea, Drepturile Făm' n; a e~, Propaş1rea, Egalitatea, Inainte 

!t/"sm,. de emancipare şi asimil~re. an eanu ' Dorinţa - propagând curentui 

• atun ~e toate acestea, apărură, între 18 " 
pe can le-am enumărat mai sus. Vezi V i}l-1912, o. suma de organe evreeşti . ag unescu ş1 B. Duică, operele citate. 
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străină de a se seziza de stările aparente dela nol. In cele ce urmează, vom 
avea prilejul a cita pasagii caracteristice din această presă, ca să scoatem 
în evidenţă caracterul de agitaţie permanentă ce o întreţineau, ca şi 
curajul şi sfidarea cu care răspândeau calomnii sau împroşcau insulte 
în bărbaţii cari conduceau tânărul regat - România în devenire. 

De îndată ce în sufletul Evreului a născut dorinţa de a se şti 
chemat şi la conducerea ţării, văzându-se bogat şi mult la număr, au în~ 
ceput să apară de sub teascuri şi lucrări literare adhoc - cele ma· 
multe din ele elucubraţiuni, căutând, nici mai mult .nici mai puţi 
să dovedească, cu arguţii neserioase, continuitatea Evreilor în Dac· 
Traiană si atâtea alte teorii umanitariste, atât de scumpe Evreilor 

teorii de~pre care vom vorbi cu alt prifej. . · 
Prima broşură care pune chestiunea israelită în Ţările Româneşt 

pe tapet şi rămâne, ca atare, începutul marei lupte, este „L'Emanc· 
pation des Israelites en Roumanie" a aceluiaş Iuliu Barasch care 
întemeiat presa evreiască în România. Broşura a apărut la Paris, • 
I86I, sub pseudonimul„ Un israelit român". Este primul pas - seri 
A. D. Xenopol. - prin care Evreii cer egalitate de drepturi, prim 
verigă a seriei însemnate ce se dezvoltă încă sub ochii noştri. Şi acest 
păreri anonime (nu se ştia pe atunci adevăratul autor) - continu 
acelaş istoric român - fură îmbrăţişate cu mare căldură de toa 
presa evreiască, iar Carvalho, preşedintele A. I. U. la Paris, scria un. 
mare ziar ce reprodusese broşura că „lucrarea (aceasta) va fi luată d 
bază la negocierile ce ar fi întreprinse pentru a sprijini dorinţele cor · 

gionarilor români" 2). Până in IgIO, vor apare o mulţime de studii care să revendi 
acelaş lucru : emanciparea Israeliţilor Români, studii-mai mult s 
mai puţin bogate şi mai mµlt sau mai puţin serio~se-scrise fie de Ev 
români fie de Evrei străini sau de evreofili şi de A. I. U. Pela începu 
deceni~lui al doilea al secolului nostru, apar studii mai bogate şi 
pretenţii de înaltă atitudine ştiinţifică despre care vom vorbi. 

Contributiunea Românilor autochtoni la această problemă e 
destul de bogată, fără, însă, a întrece pe Evrei. Lucrări d~ te~1ei~. 
această privintă sunt: studiul lui I. Lahovary: „La queshon lsraeh 
en Roumanie",; „La question des Israelites en Roumanie" â.e J. Lev 

Etude sur la condition des Etrangeres d' apres la legislation roum · 
~lui V. Boerescu; „La Roumanie et les Juifs" a lui Verax; „Studii ec 
nomico-sociale" a lui A. C. Cuza ; „Istoria Evreilor" a lui N'. Iorga 

şi alte câteva. 

l) Vezi s. Podoleanu, op. cit. 2) /\. D. X;eno;iol, Isto7ia Românilo7, v. :x~: 
15

&--1
57

. 
3
) Ele au apărut respectiv: Bucureşti, 1902; Pans, 1869; Pans, 1899, 

cureşti, 1913. 
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Dar Evreii nu s'au mărginit numai la acele ziare cu caracter efemer 
ăr.~nd la i~te:vale neregulate, cari se adresau aproape exclusiv na~ 
~1 evre~şh ş1 nu aveau răsunet în marea masă a poporului nostru. 
.. ~ceea, ei s' au constituit din vreme în acaparatori ai marilor cotidiane 
ţionale - ca redac:tori şi reporteri în majoritate zdrobitoare ca 
~rectori şi proprietari, sau conducători ai oficioaselor partidel~r şi 
vernelo~. „Adevărul", al cărui tiraj într;ecuse pe acela al marilor coti
ane naţ10nale, era în întregime în mâinile lor, el era monitorul evreis
f ui româ~es~ - cum. îl nume?te un scriitor - şi era întotdeauna pus 
mezat,_ oncm ~a vma1 m~lt ş1 n~mai dacă servea interesele evreeşti. 

·. E~mesc:i, mc~ de pnn decemul VIII al secolului trecut, constată 
E':re11 ~_i:. facut. dm presa eur.opeană otravă, cu misiunea de a asmuţi 
ce; ~an 1mpotnva celor. slabi, pe duşmanii noştri seculari împotriva 

;,o~aml?r de. peste munţi, pe toţi oamenii de stat străini împotriva 
anarulu1 nostru stat 1). , . 

„Băgaţi de seamă - n~ atrăgea atenţia, în 1900, marele prieten 
... n,tson Stewart Chamberla111 - ca Evreii să nu aJ·ungă sv d · · · · bl' a onune 
mia pu ~că -~rin _ga:e~e, minţile şi inimile prin stăpânirea şcoalei 
„~ produc_ţmn11 de hbrane 2). Şi lucrurile s' au petrecut aidoma. Cu mult 
amtea l:U: Cha~b.erlain, ~- C. Cuza constata următoarele : „ ... căde
a pres_e1 111 ma1111le unui neam străin şi neasimilabil, element dizol-
. t pnn. e~cel:nţă, este o adevărată nenorocire". Şi aceasta a devenit 
~ 1U:ph111t dm momentul în care ziaristica a devenit o carieră lucra

. a: cand ea a trecut, ca şi în alte ţări, în mâinile Evreilor cu al căror 
1p~ .de şarl.atani:U: şi, de_ spe~ulă nele~lă se potrivesc de minune ase-
~n~ mtr:prmden, 111 can pui un capital dubios de cunoştinţe şi de 
tehgenţa V pei:_tr~ ~a să scoţi foloase însemnate 3). 

Odata staram pe această tribună, stăpânitoare a opiniei publice 
_orectoare a actelor guvernului şi parlamentului, ei emiteau certi-

€!-te de ca,?acit~te. Ş~. f~brican opinia publică după interesele lor, 
~sformau 111 e~o~ ~1 _z1le1 oameni ce ar fi trebuit să rămână pe vecie 
l!l~unerec, nuhtaţ1 mculte şi l,ipsite de scrupule şi, cu o diabolică 
c~e, reu~!se~ă :ă. aţint_eas.că ~~enţia minţii tuturora numai asupra 
gil.or, frni:iantanlor ş1 dihon11lor politice pentru a-i împiedica să 
sistematica şi stăruitoarea lor acaparare a comerţului şi industriei 
no~stre :--: cum :e ridică cu filipica lui marele prozator I. A. Bră-

µ-Vomeşh m scrisoarea adresată în I94r d-rulu' .,..„ L • . . . , , "'.1.". upu 1n 
eg1me valabile ş1 pentru perioa'da de atunci4.L 

aTot V Evreii a~ in~rodus şi anonimatul în pre~ă, acel bandit mascat 
taca pe trecaton dela spate cu toată laşitatea şi datorită căruia 

1) Scrieri politice şi sociale "').Apărarea N t' I" d' 
risoare deschisă d-lui dr. N. Lupu, .publicată î~,1o~:r:nt~~, ~fnoo.8 3N~ Op.bcit. p. 56. „ 2 ... oen1 r:: e. 194 I 
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·ei ştiau să apară cu toată aparenţa unor Români chemaţi să îndrep
teze şi să creeze opinie publică. Vorbind despre aceasta, A. C. Cuza scria, 
'în 1890, că, la adăpostul anonimatului admis în gazetărie, orice duş
man, fără a fi bănuit măcar, atacă, în numele unui umanitarism perfid, 
însăşi bazele 'dezvoltării unui popor, căutând să. compromită pe ade
văraţii patrioţi şi răspândind, cu rea credinţă, idei greşite cari înrâuresc 
minţile întotdeauna generoase ale tineretului 1). Şi, în felul acesta, au 
prostituat cea mai nobilă tribună de difuzare a înaltelor idealuri, după 
cum au prostituat comerţul . şi industria, amorul şi artele, şcoala şi 

căminul familiei, viaţa politică, ca şi idealurile noastre cc'.e md sfinte. ~ 

Căutând să facă parte integrantă din naţiunea romanească -
aceasta, însă, numai ca aparenţă - Evreii se organizau să-şi ducă real-

. ni.ente o viaţă aparte. Ca atare, ei au căutat să-şi aibă şi teatru evreesc. 
Un oarecare Abraham Goldfaden, fiul unui ceasornicar, născut, în 1840, 
in Vechiul Constantin ·din Podolia, cu şcoală rabinică în Jitomir, fost 
profesor de religie la Simferopol şi Odessa, fost şi negustor de pălării 
de dame, deschide în 1878, în cocioabele unui fabricant de bere din 
mahalaua Jigniţei din Bucureşti, „Teatrul-Goldfaden-Thalia-Jigniţa', 
pe care l-au cunoscut şi vizitat toţi Evreii bucureşteni 2). 

Dar un teatru evreesc nu putea să aibă răsunet în marea massă a 
-poporului românesc şi pe scena strâmtă a acestuia nu puteau să debi:
teze ideologiile cari dizolvau temeliile dezvoltării noastre ca stat şi 

naţiune. Aşa că, paralel cu viaţa teatrului evreesc, Evreii - tineri 
şi tinere ;foarte dotaţi cu talente de artă - pătrundeau în opera şi tea
trele româneşti, lansaţi cu ditirambe de criticii de artă dela marile ziare 
:Stăpânite sau comanditate de ei. Aşa că nu va trece mult timp şi ne vom 
trezi în faţa unor teatre şi scene iudaizate sau mergând spre iudaizare. 

După M. Schwel.g, existau, în 1917, 189 o ganizaţiuni şi insti:. 
tuţiuni evreeşti, declarate, numai în capitală, dintre cari: 39 soc. 
<le ajutor reciproc, 15 soc. de ajutcrare în timpul războiului, 4 cope-' 
rative l teatru, 9 organe de presă, 16, şcoli secundare şi 13 primare,. 
etc. etc. 

c) Şcoala evreiască şi Evreii în şcolile publice româneşti 

Art. 54. anexa P. din Regulamentul Organic glăsuia astfel cu 
privire la frecventarea de către Evrei a şcolilor noastre : „Copiii Evreilor 
pot fi primiţi în şcolile publice ale ţării, totodată cu condiţia expresă d 
:a îmbrăca acelaş costum ca şi ceilalţi elevi". Socotind portul iudeo 
polon : haine negre largi cu caftan tradiţional, pe care Evreii din Prin 

r) Op. cit., p. 56. 2) M. ·Schweig- Fapte şi idei, 1931, p. 101 şi urm. 
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;a~eA le-au adoptat cu bucurie, ei nu uteau V , • 

tt 1mbrăcaţi în acest fel D' d .P patrunde 1n şcolile româ-
. · an u-ş1 seamă d · 

şco~1le publice, Evreii au făcut tot ce le-a s e Atmpor~anya învăţării 
tur1 de\creştini în b v · D . tat 111 putinţa ca să stea 
. anct. e aceea - zice ~ p d 1 spre m d . . '-. o o eanu - p . 1 o ermzare şi progres îl fac E .. d. , " nmu 

a tineri obtinură dela Mi.hai· St vdre11 111 Molodva in 1847 când 
· ' ur za un of1·s d mba portul" t · · omnesc de a-şi . . - po nv1t prevederilor art 5 . , 
kelste111 a înfăptu1·t aceastv . " . 4 suscitat. Un oarecare · . a minune . 1) 

V Astfel, şcolile Evreilor pământeni au în . 
a destule lupte aprige într 1 d V ceput a funcţiona, nu 
ţ . . e ce e oua tabere evreeşti 1 c. ionar şi cel progresi·st 1• v. v • - e ementul · , nca1eran aprige c · . 

agoga Mare din Bucureşti - du ă d .. an ~u av~t loc chiar în 
ă 2). Consulii străini- aust . . .P ece~n lungi de ciocniri în sur-
. naci şi germa111-au , t . 1 
oală pentru Evreii sudiţi ia· , 8 

111 emeiat a Bucureşti 
V • , r 111 l 51, I Barasch ş· I L n· · . esc sa maugureze în 28 A t 8 . . V i . . vl e111berg 

··· · ' ugus l 52 o şcoala r 1 tv p israeliţi, iar M. E Fink 1 t . ' egu a a pentru 
3~ 1 . . e s ein, cu. fratele Bernhard î t . V 

. :>3, a Iaşi „prima şcoală de bv t• . I. ' n emeiaza., .· v . · ae i israe 1to-rom A v 
at, cac1 nu era chip a îndu 1 , V •• ana, cu caracter 

'meierea unei şcoale moderp ecd~ pef codnd~catorn comunităţii pentru 
ne in on unle obştei" 3) 

In 1861, Evreii capătă dre tul de a . . . 
eiul toleranţei rera· . p . . avea şcoli confesionale pe 
·s 4). Cererea d lotoase, p~mcip:u proclamat de Convenţia dela 

e a avea şcoh cu hmbv d d -
·nsă potrivit dispoziţ1·uni·1 a· a e ~re are germană le-a fost 

or 111 art 97 din V , Este interesant s V V • . aşezamantul şcolii 5). • a se cunoasca ceeace A Vţ A • 
·te „heder~' sau în şcolile conf . 1 se mva a in şcolile evreeşti, 

, estona e evreeşti 1 · romane - la materii! r . - mag uare, ruse 
talmudică se eh. : ~ ~g1oase. Profesorul care îi iniţia în învăţă-

ele fariseice şi seia:~ lu: ame_d. Talm~dul îşi trage obârşia în per
en. tariile Ghemar " p e d111 colecţia acestora „Mişna" si din 
,·. " a - un amestec · d t ' ' 
.. 111gerea că E · · V • ClU a 1ll care se propagă : vre11 sunt o ra"a supenoa V 

proprietăţii ne E ·1 V • • • ra, ura contra altor popoare 
. - vre1 or, m111ciuna şi J. v • , ' 
Iehovah 1-a d f . . uramantul stramb, pe care 

ul în religia c:~;:;;:~~a~~~~e;e ~~~orului ales, jaf~~ şi camăta, 
estor „heder" capătă titlul d T 1 erese, et~. Elev11 absolvenţi 
Cu t· , V ••• e a mud-hahami s). 

impul, insa, coprn evrei admi i A r 
în proporţii î . . V ş m şco ile statului cresc c~ 

re din Ia . i:_g~iJoratoar:: Astfel, în 1891, numai patru coli 
. T' şi numara 309 copu români faţă de 501 copii evr . : . -

ş1 ai;gu-Frumos se înrerristrează 6. R , ei' ia1 
Evreice 7 Dar V ' 86 o . V 47 omance la şcolile primare 

.. . .a m l 4 numarau 30 elevi în şcolile <lin ţară, 

) Op. cit. 8-9 şi II. 2) Ibid 8- ) Ib" · . ·. 
56-7. 5) Ibid, 155. 6) Vezi J D 'ţr~to ~d, ib:d. 4) A. ·n. Xenopol, op. cit„ v. 
, c .. 13-14. . . . p, pescu, o. c., p. Io8 şi urm. 7) A. C. 
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1 în şcolile 
0 • - A uneie orase 50°/o; 1 2 ' 0 

Î:lt r878 ating II /o, laJ. m liCţ· ~ majorităţi evreeşti, 75.°lo· .Ca 
urbane, iar în unele loca . a 1 c. . F dcă copiii băştinaşilor 

A r893 intervin legi restrictive, ,in. 
urmare, 1n · 
rămâneau pe <lin afară. V • r871 elevi evrei frecventând . 

1 1 r r9oo-gor gas1m . 1 Pentru anu şco a . 6 A r şi r79 la şcolile comercia e; 
. şcolile secundare, dintre aceşti~ 79 1~ i~:~e profesionale; 56 în şc'blile 

r41 fete la şcolile secundare ~1 ~07 :n213 în conservatorii. In învăţă-
d" Belle-Arte din ambele cap1ta e 71 V A r902 263 titraţi, dintre cari ... 

- · A · t t pana m ' 
mântul superior, s'au mregd~s .r: '. 73 în farmacie, restul de 8 în drept, 

. ulţ. r83 în me 1cma Şl f u r·e cei mai m 1 - . ţa pentru un pro esor evre .t 
. A ·· ţv 1) Era o-rea via 

în litere Şl m ştni: a · iera de avocat li era închisă. , 
vremurile acelea, iar car . 68 1 i la şcolile primare urbane, m 

V J L hovary dm ooo e ev . 85 Dupa . a . '. 1 i în scolile secundare, I5 erau. 

1899 3
800 erau evrei ; dm 21212 e ev E , . 2) . 

' d r 34'7 erau vrel . ·' 
Evrei ; iar din 3840 stu e~ 1, S 8- 4 şcoli evreeşti de stat gr. I 

In Basarabia, erau, m:re. I 5 el~~i alături de 2 licee clasice şi 
Şi gradul ·n, cu I5 profesorifş1 I~2 34'7 'el<>vi. în r889-go, la o popu:: 

v A d 31 pro esori cu ~ .,_ ' . f s) 
CU internat, numaran . . 6 f U IOI chederi - şcoh evreeş 1 
la ţie şcolară de 38301 copll cu 59 şco 1, era fără excepţiune Şcoalel 

In Ardeal, Evreii au fre~v:ntat apro:p~ cu limba de predar 
1. nf sionale civile evreeş i . ·ţ· 

ungureşti. Şco 1 co e V d . mărând 479 elevi, mstru1 i A numar e trei, nu . 
maghiară - erau 1r:- r nfesionale greco-ortodoxe Şl greco 
II profesori, alături de 3 şco 1 co. t un total de 31/z. milioan 

1 i şi 26 profesori, pen ru 
catolice cu 291 e ev ... E .. dispuneau de ro2 asemene 

A v me UnO'ur11 ş1 vre11 . . 
locuitori - pe ca:.a v_re "'d 6 licee confesionale cu r767 elevi 

1 4) Român11 dispuneau e 
şcoa e . . r 1 maghiare 5). 
Evreii frecventau numai icee e 

d) Agitaţii evreeşti şi reacţiuni naţionale. 

. . .. de i stăpâni pe mare parte 
In perioadele anterioare, E_vrle.n,. t·.ţi de afaceri - cel puţin 

V • • A . deau totuşi, imş 1 b. 
bogătiile ţam, lŞl ve . '. . v t. la existenta ei. De a ia, pe 

• , V • V neauz1ţ1 ş1 nevazu,1, , . t o 
aparenta ş1 sapau, < . b d anumite plângeri respec u 

, t 1 ne vor esc e . d 
pe colo, doc~~en e e ului sau Guvernatorului rusesc. In perioa ~ 
supuse cercetan1 . Domn . V t t 1 Evreii de acum sunt mulţi. 

' V • •1 se schimba cu o u • • • • Vt t 
faţă însa, lucrun e . . . . t. d să încheie Juma a e 

' d At sute de mn ş1 m v 

au trecut dincolo e ca eva rs~ -1867 numai, media anuala 
·1· A1n Vechiul Regat. Intre · ::>4 d ment al vre 

n11 ion m spune un ocu 
. . i· ar.fi· fost de peste 26.000 - cu . . 1nvaz1e · . 

. ""t en Ronmanie, La question israCJ.1 e un 
1) -<!era'}:, P· 235-36. i)b_J. L~;~;l' Buc. I898, P· 522-23. 4 şi 5) E'$.p 

b zamfir Basara ia, se · ' 8 · 
1902. 3) Ar ure .. , "ţ'..mântului secundar din 192 . 
de motive ,a leg111nva a 

235 

ceeace, însă, nu poate să fie adevărat pentru toţi aceşti r3 ani. Şi, incu
. rajaţi din afară, ei devin agresivi şi impertinenţi. In celelalte provincii 
sub stăpânire străină, iudaizarea.continuă încurajată de toţi, factorii 
:şi de toate forurile. Ca atare, acolo, orice rezistenţă ş1 reacţiune erau 
~cu neputinţă. Ceeace nu avea loc, însă, în provinciile libere. 

Vechiul ·Regat trecea, dela r856 încoace, prin cele mai adânci 
transformări politic::e şi, ca atare, prin cele mai mari greutăţi. Prin tra
tatul dela Paris care încheia războiul din Crimeea, Principatele Român~ 
'căpăJau un nou statut garantat de Marile Puteri şi ieşeau de sub stă
pânirea rusească; în r859, aceleaşi Principate 'îşi alegeau un singur 
d,omnitor a cărui fiinţă era condiţionată de voinţa Sultanului, dar mai~ 

es de aceea a Puterilor semnatare ale Convenţiei dela Paris ; în r866, 
punea marea problemă a întemeierii unei noui dinastii, cu un principe 
ăin - pe temeiul unei noui constituţii, cea dintâiu naţională ; în 

78, problema neatârnării şi a întemeiă.:r:ii regatului se punea, iarăşi, 
faţa Puterilor garante şi semnatare ale .tratatului dela Berlin. Alătur: 

e toate aceste acte politice, se puneau în fata tânărului regat atâtea 
te probleme de înalt ordin social, financiar şi legislativ cari nu se 
1lteau dezlega, de cele mai adeseori, prin puteri proprii sau atât de uşor. 

Evreii, sezizând bine toate greutăţile ce se puneau tânărului regat, i 
u pus deacurmezişul. Sosise momentul prielnic ca să-şi câştige o poziţie 
·dă în statul român şi anume drepturile politice, adică o totală nestin

ire în toate manifestările vieţii noastre de stat şi, ca atare, au 
loatat totul în favoarea lor. Agitaţiile, sistematic organizate, ~au 

ut lanţ. Răul, pricinuit de toate acestea, a fost imens : Evreii au reuşit 
chiar ţările prietene nouă să ne devină neprietene ; finanţa 

d,iplomaţia iudeo-internaţională, asmuţite de Evreii dela noi, de 
anţa Israelită Universală, ca şi de toate celelalte organizaţiuni, 

au impus împrumuturi şi renunţări sau atitudini umilitoare, presa 
eo-masonică dela noi şi a celor două continente, prin urletele ei, 

zguduit existenţa. Totul s'a petrecut în perioada refacerii noastre, 
, voltării noastre ca stat, tocmai în acele momente când- simţeam 
ia de sprijin din afară şi de linişte cât mai mare înlăuntrul ţării. 
Deşi mereu turburată în statornicirea unui sistem de legiuiri .de 
ă. să asigure 1 o bună şi normală funcţionare întregului aparat 
t<]i, totodată, întregii fiinţe a naţiunii, conducătorii noştri, neîn
. şi cu dragoste de ţară„ îşi urmăreau cu tenacitate ţinta propusă. 

e măsurile, deciziunile şi legiuirile elaborate se pot clasifica în 
grupe : legi şi măs~ri cu caracter de apărare a fiinţei economice ; 
măsuri contra aşezării străinilor la sate şi cu caracter de apărare 
ântului strămoşesc de înstrăinare; legi de apărare a fiinţei spi-

e a naţiunii şi, în fine, crearea de aşezăminte fundamentale cu 
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A t toată lupta noastră împotriva d d 't etc Cu un cuvan , . . . . 
caracter e ere 1 ' . d f . r de auărare a fiz1onom1e1 A v racter pur e ensn , • A V 

Evreilor imbraca un ca . 'ul . ţ' nal Pe de altă parte, msa, . A v · a tenton u1 na 10 · , V 

rasiale Şl de mstramare d vt dere în cetatea romaneasca, pe 
„ d 1 tă dârză e pa run . . · 

Evreu au US o UJ? A t . r rincipiilor const1tuţ1e1 noastre, 
calea de agitaţii permanent~: n:~1po ~l~a pontra tuturor măsurilor admi-

„ t ere legislative ş1 m c . · 
a întregu noas re op . . d' t In atingerea acestm scop, e1 

• " • r au direct sau m irec · . ·· 
aistratlve ce 11 prn e . . d' 1 tnaţiei internationale, campanu . . · v t a finante1 ş1 ip o · ' V. v 
utilizau toata pu ere , .. A t ' literatură defa1matoare -v t t f"'lul de calomn11 m r o . A 

violente de presa„ o ~ A I U de loJ'ile masonice ş1 mtreaga 
A 't 'puselacalede."}.,' '> V' vtt 

toate 111cura3a e ş1 . . 1· .1 r" E"rei din strama a e, 
. f 'd b'lă - v1z1te a e „man o ' . V • 

lor orgamzare orm1 a 1 .. d t' prin anateme, excomunican, 
. ' a . şi a havrelor Jl oveş 1, A V d· intervenha smagooe1 1 856 două forţe m lupta e ' . E ' pând cu anu I , , condan1năn, etc. rau, i~ce f tv "onştiinţa naţională roma-

, t V ţ . V • una pe a a, "' . V • -

extei;minare m aceas ~ a~a .. d. , V ~uterea iudaică- dezlan ţu1 ta 
nească, alta, obscură Şl pru.neJ „10a~~ - ti _ locale Şi internaţionale, 
·şi asmuţită de toate orga~1zaţ1:le Jl e~:eindrituiri cel puţin egale faţă 
politice şi religioase, nrmand sa cap 

·de naţiunea suv:_r~n.ă. mai bine temeinicia pretenţiunilor evreeşti, 
Pentru ca sa mţelegem ·1 , lumina vechilor noastre . . · 'd' ă a Evr"l or m dăm mai jos poziţia JUn ic d .. t ;tive şi a constituţiunilor, până la . . . . h 'soave a actelor a nums r Jegm1n Şl n , 

Unirea cea Mare. . . . 'Te' „ fost socotiţi ca. străini, Din cele mai vechi timpun, .t<,_vren au 
d . rpul nostru nahonal. . nefăcând parte 111 co · . f'. : A I~"6 un hrisov pnn care 

Iv 1 M ldove1 ar 1 em s m ::i~ ' 
l. Ştefan al a V 

0
„ . t ţ' · ,turile ei de a observa şi de 

v t "l r ţaru dm toa e mu 'd il porunceşte cape en~l o V A V d . b vlţi şi chiar case J l OV or 
a nu învoi înstrăinarea de pa~an:d, p~ ur~, avor fi aflând în ţară să fie ... 

. '' . ei J 1 ov1 can se .· -şi doar nici ,,împoses1ere , a~ . V 1'e învoiască specula sau precu-
. ' b nă regula ş1 sa nu , ţ • 
cu paşapoarte m u V • V ră i a nu le tolera sălăşluirea 111 ara 
IJeţia cu obiecte de hrana ş1 bautu'd ş. . nu aarantează onestitatea 

• · ' t acelor J1 ov1 can o . „· 
- sub nici un cuvan - . 1 în ţară - încuvup.ţate 

· · · v ată face alte specu e . . 
.si nu au bam cu can sa po 'd h . 1 - sunt mai primejdioşi naţ1e1 · ' · · · J'd · · conch1 e nsovu . A 
<le legm1n. 1 ov11 - . . . . . ţv u moarte prm spanzu-

, „ d" ch1me. S1 amenm ac . , .. 
romane, ca barbaru 111 ve V d, • 1 d t şi pune în vedere ocarmut-

• V • • • vor calea or mu a . 1 
rare pe dregator11 can . . „, storii români la antreprize li'. f ( Prohm1s1 ) pe negu , , fv ' torilor a pre era „a . . 't se pe slujbaşii ţăru, acan 

• V d J'd . ma1 ales can mi ue . 'f 
publice faţa e 1 .~v1 V-. . . vul este, însă, un act apocn . 
·~ă sufere negustoru bastmaşi. Rnso . t pe Evrei din Moldov ~ h' ul A I579 izgoneş e 

2. Petru Şc wp , 111. , b le mari ce aduceau neg 
precum făcuse şi în Muntema, pAentr.u p~gu ec~le neoneste şi pentr 
ul . mân - prin matrapazlacu11 ş1 spe ţ m ro . . 

1 -camăta cu care devas~au pop°'ru .. 
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3. Ştefan Mihai Racoviţă, dispune, în 1764·, ca „străinii de neam 
amân, şi cu deosebire Evreii cari se vor aşeza în ţara noastră, să nu 
'bă voie a cumpăra moşii, nici vie, nici casă, nici prăvălie sau dugheană. 

.. 4. Grigorie Ghica afMoldovei, scoate, în r776, pe toţi Evreii cari ·~ oploşiseră prin sate. · 

5. Ion Caragea al Munteniei, prin codul său din r8r6 şi _Calli
achi, prin codul din r817, hotărăsc că Evreii sunt opriţi de a 
·ea aci proprietăţi în bunuri săteşti. Codul Callimachi interzicea 
Armenilor de a poseda pământuri, dar acestora li era îngăduit 

~ a poseda case Ia oraşe, 1 ca şi Evreilor, dar şi vii - ceeace nu 
. era îngăduit Evreilor. 

6. Ioniţă Sturdza, domnul Moldovei, ii socotea naţiune aparte, 
aceea înfiinţase „gabela", acel fel deosebit de a se percepe contri

µţiuni1e Evreilor, în întregime neobici.nuit celorlalţi locuitori ai ţării .. 
~elaş domn - în unire cu Mitropolitul Veniamin Costache, cu episcopii 

boierii - întăresc cu stricteţă toate restricţiunile date până acum 
potriva Jidovilor. 

7. Iată cum sunt aşezaţi Evreii în lumina Regulamentului Or
·c, In art. 94, i\nexa P., cu titlul „Naţiunea evreiască", art. L. : 

· este oprit- naţiunii evreieşti- după vechile obiceiuri, de a lua 
arendă pământuri locuite ; în art. XX ,se regulamentează felul Evreilor 
a-şi procura carnea, fie la măcelăriile creştine, fie Ia cele evreeşti ; 

art. LII, se reglementează dreptul de a lucra Ia distilerii prin sate, 
nu şi prin oraşe, unde ca şi creştinilor nu li este îngădţlit ; art. LIIf, 

sueşte de felul cum se vor percepe taxele Jidovilor datorate statului, 
ă vechiul obiceiu asupra cărnii şi păsărilor - aşa cum au cerut-o. 

}lumindu-se „naţiune evreiască" şi a cărei adjudecare se va face 
inagogi, în prezenţa unui slujbaş al autorităţii şi al delegaţilor tuturor 
'el~r Evreilor; iar art. LIV, statuază felul cum copiii Evreilor pot 
dmişi în şcolile publice ale ţării, cu condiţia expresă de a purta acdaş. 
.um ca şi ceilalţi elevi. 

Art. 94 mai prevedea ca, în recensământ, să se stabilească situaţia 
rui Evreu, cu scopul ca aceia cari ar trăi fără căpătâiu sau fără a 

. vre-o meserie, să fie eliminaţi şi ca asemenea indivizi să nu 111ai 

.ă intra în Moldova. 

. 8. Mihail Sturdza emite, în 1836, un hr.isov către cârmuitori ţării 
care statorniceşte că Jidovilor stabiliţi în Moldova nu li este îngă
a cumpăra vii sau moşii şi nici ţinerea în arendă, ordonă cata
rea tuturora aflători în ţară şi învoieşte rămânerea numai acelora 

vor găsi .că posedă mijloace de existenţă sau vre-o meserie folo
ţării, dar cu paşapoarte în regulă şi fără njci o chezăş1uire per
prevăzută supuşilor străini. 



238 
. r A iedecaţi Evreii- în con-
In 1835, se repetau ordinele .de a dte i:Îua moşii în arendă, iar_ o 

R .. 1 ntul Orcramc - . 11 
formitate cu eguiame . "' V d D' rnn interzicea tribuna e or 

C ·1·„1 i confirmata e v ' •• • 
deciziune a ons1 iwu' V sti Ulaţiunea ca judecătoru can 

1 1. con' ····ctele de arenda, cu p d a ecra iza ·" d ~ t" · e "' · ~ · d ituiti şi daţi ju eca,ii. 
vor contravem sa fle est , . IUl" 1839 al guvernUlui Sturdza, 

In art. 4 al regUla1:11entUlui .dela?'- un~~te cu scopul de a. se împie-
. t ţ• 1 severe şi aman V • • • 

cuprinzând ms ruc iun . ' b daJ·Ul înlăuntrUl ţarn, m 
. . ·1 . d a suprima vaga on . 

de-ca mvazia Evrei or şi e . V A .ţ leacră prin vagabonzi repar-
. . c trebuie sa se m e "' ·ţ· se dă definiţia a ceea e . t V foarte limpede poz1 ia 

I t 35 se sta ueaza . . 
tiza ţi în patru clase. n ar · ' . . E . · neposedând în Principat 

• V t de vagabonzi . " vre11 . . juridica a acestor ce e . d plăti contribuţiunea care 
A 1 de a face comerţ şi e a V V • ţ „ 

alt drept d. ecat ace a f. A iedecat de a parasi ara . 
· · · Evreu nu va i imp · 

rev1ne statUlUl, mci un u·„1 . Admi"nistrativ datată la II Martie 
d · · a Cons iuiui ' . t A 

9. o eciziune . t' d 1 măsurile menţiona e m 
V fle excepta i, e a A 

I840 recomanda ca sa nu .. V, ţi· Ain tară ci întâmplandu-se 
' 8 "ci Evren nascu , ' ' A 

regulamentUl dela I 39, ll1 . . v uţi· Ain străinătate, m .confor-
. d" ţ v ca şi pe cei nasc cazUl de a-i gom 1l1 ara, . bi"ect de a curăţa ţara de 

' . . . t ţ• nilor cari au ca o 
mitate cu sp1ritU1 ms ruc 1U 

derbedei. . li"mpede că Evreii erau socotiţi 
. A v • e"ll'nuse reiese . d 1 Dm cele pana aci ··r ' atare şi nu aspirau e oe 

· -~ A ·şi ei se socoteau ca . 
naţiune aparte şi ca mşi . . rt• mUlţumindu-se numai 
la alte revendicări cu caracter civil .sau p~ ~ic, 

f rţ nestmgheriţi. cu libertatea de . a ace come A t V d numa· i· începând cu anul 
· t" · se m reva 

IO. Asemenea aspira,.1uni . . 1 C nferinţa Ambasadorilor 
I856 când anumite Puteri participante . a M ~ea Britanie - chemată 

· 1 anume Franţa Şl a A 
de1a Constant111opo - . . . Principatelor Romane, au 

··t · orcramzaţ1uni a .. 
să aş<lze bazele v11 oarei "' . • 856 două articole privm 

A 1 1 d la II Ianuarie l , . . . 
introdus, m. Protoco u e A· a:·. i· sub rubrica de strămi ş1 cla~ 

• v trecan u- d 
mai ales J?e ~vrei. carora - rin art. XV şi XVII, dre~t~ . ~ 
a popUlaţiun11- h se rezeni;~, p , d V Principatele şi, fara mc1 

. . . vt re in aman oua ' ·1 
poseda bunuri nemişca oa a se bucura de egalitatea drepturi 
deosebire de naştere. sau cult, de tUl de roprietate sub toate formele 
civile şi în mod particular de ·dţ·.relpd eptu;ilor politice să fie suspenda 

. . v ca exerc1 1u r · 1 ţ• cu condiţia expresa . . . . trăine. Dar aceste stipu a 1 

d
. .. uş1 unei protecţiuni s . . 

pentru in igenn sup Ul d 1 Paris. Viitoarea organizare 
nici n'au fost discutate la Co.i:-gresd V eila obsteşti şi a unei Comisi 

lv tv A crnJa A unar or ' ' 
Principatelor era asa a ~n "' . . t turor puterilor semnatar 

· y din delegaţi ai u d t europene constitui a . cu acordarea de rep . . ' cupat numai 
Această Comisiune s a o. C . ·i· bri"tanic şi cel francez c 

. . d . t reştm omisan . îl 
politice indigerulor e ri c . semenea drepturi şi Evre 

v de acordarea unor a t 
au încercat sa se ocupe . Ul rus s'a pronunţat con 
n' au reuşit în aceasţa, pe câtă vreme comisar 
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„starea morală şi socială a Evreilor în Moldova este de 
natură că admiterea lor de a se bucura de drepturi politice şi supri
ea anumitor restricţiuni legale ce îi privesc pot aduce mari neajun

i". Nici intervenţia Evreilor pe lângă Conferinţa dela Paris şi 

·· i aceea a baronului Rothschild - primele intervenţii directe pe lângă 
ăini - n' au avut nici un succes. 

Prin art. 46 din Convenţia dela Paris din 19 August 1858, conţi
. d dispoziţiunile nonei constituţii a Principatelor, se stipula categoric 
chestiunea evreiască : „Moldovenii şi Valahii de orice rit creştin se 
bucura deopotrivă de drepturile politice ; exerciţiul acestor drepturi 
utea fi extins şi la alte culte prin dispoziţiuni legislative" - extin, 
cu caracter pur facultativ şi nicidecum obligatoriu, aşa că şi acrm 

eii rămân în afară de naţiunea română - adică o naţiune evreiască. 
Până aci, Evreii s'au ,.,_multumit şi cu această situatiune fără a se , , ' 

oti Câtuşi de puţin nedreptăţiţi sau scoşi afară din lege, fiindcă, în 
tate de sudiţi erau mult mai bine situaţi ca indigenii. Ei vor începe 

odată cu îndemnul venit, dela Paris, prin publicarea broşurii 
'anciparea Israeliţilor români" a lui I. Barasch - secundat şi de 
ele ziare ale lor apărând la noi, dar mai ales de presa europeană 

·spoziţia Alianţei Israelite Universale. · 
. .Agitaţii ale Evreilor au avut loc mai de mult în Ţările Româneşti, 
ele erau mai mult nişte rugăminţi respectuoase şi atitudini liniştite. 

altă parte, însişi şefii nouilor curente politice erau câştigaţi sufle
pentru emanciparea evreiască. I. Heliade-Rădulescu, Ion Brătianu 

izanii lor înscriseseră, în 1848, pe steagul tricolor al revoluţiei, 
ciparea Israeliţilor", precum o înscriseseră şi în art. 21' al Con

" ei- luându-se în considerare faptul că Evreii erau ca număr 
tiţini în Muntenia. Şi marel~ Kogălniceanu a făcut, deseori, deela

în favoarea emancipării „eterodoxilor" de a fi socotiţi cetăţeni 

a. se bucura de drepturi politice. Tot astfel şi Cracti - în decla
sa de principii din 1858 - cerea împământenirea î:p. massă a Evrei
uţi în ţară cari niciodată nu se vor fi bucurat de protecţia vre
teri străine. In şedinţele Divanului adhoc al Moldovei, ca şi în 

uirile din saloane, se cerea primirea la cetăţenie, fără deosebire, 
or străinilor. Conducătorii politici - chemaţi şi nechemaţi -
de spiritul romantic cu care se hrăniseră în şederile lor în Apus 

"t prin cărţi, nu puteau să-şi dea seama de realităţile crude ce 
u viaţa naţiunii şi zguduiau fiinţa statului. 
mnitorul Alexandru Ioan Cm:a Vodă a fost cel mai îngăduitor : 
nici o măsură de stăvilirea năvalei, ci a lăsat să cadă în desue-

măsurile salutare în vigoare relative la stabilirea Evreilor în 
ldovei şi la exercitarea comerţului de băuturi spirtuoase, aş~ că, 
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în această epoca, m satele provinciei de peste Mikov, fiecare casă. 

locuită de Evrei era o cârciumă. Tot el a anunţat un program de eman
cipare graduală - încă din 1860 şi pe urmă în 1865 - a locuitorilor 
evrei. Codul civil din 1864, în virtutea art. 46 al ConvrnţiEi dela Paris,. 
permitea împământenirea individuală prin Consiliul de stat, după 
ro ani dela prezentarea unei petiţii către Domn, pe câtă vreme în acor
darea drepturilor comunale condiţiunile erau foarte grele. Tot Cuza. 
V odă a deschis şcolile româneşti tinerimii ovreeşti care făcea cu atâta .. 
foc parte din A. I. U., le-a dat egalitatea drepturilor civile, dreptut 
de a se înrola în armată~ dându-le privilejul de a deveni ofiţeri, precum 
şi le-a stabilit normele după cari pot deveni cetăţeni,. dar numai ca. 
indivizi şi nu ca rasă organizată şi strunită din partea A. I. U .. 

Concomitent cu cererea respectuoasă adresată, în 1856, Caima
canului Balş şi semnată cu·multă reverenţă de personalităţi de seamă. 
evreeşti, ca· Michel Daniel Fiul, L. Kahane, N. A. Kaufmann, Moses I. 
Wechsler, S. Schrager, Haim Balaban, A. Wechsler, L. Meyerhoffer, etc. 
pentru reforma privitoare la soarta d{plorabilă a obştii jidoveşti 

Evreii înaintau cereri sau aveau cunoştinţă sigură de intervenţii ma 
pretenţioase către Conf~rinţa Ambasadorilor dela Constantinopol 
contra pretenţiunilor căreia de a se amesteca în treburile interne al 
ţării noastre a protestat cu energie domnitorul Grigore Ghica. 

Prinţul domnitor al celor două Principate ar fi răspuns un 
deputaţi uni evreeşti a doua zi după întronare : „Nu vreau. să văd î 
Principatele Unite nici creştini, nici jidani, ci numai Români" 1 

Ceeace dovedeşte că Evreii. au început a nu mai scăpa nici un pril 
- mai mult sau mai puţin însemnat - ca să-şi revendice prerogati 
ce le-ar fi aparţinut de veacuri, ca: nişte drepturi egale cu cele natural 

Presa lor începuse de mult să bată în acelaş sens. Iuliu Barase 
în a sa „Emancipare a Israeliţilor din România" îşi exprima, încă · 
186I, speranţa că „noua constituţiune a Principatelor va ţinea dre 
onoare de a înscrie marele principiu al egalităţii religioase, civile şi pol 
tice, care este primul semn al libertăţii unei naţiuni şi sârguinţa pr· 
gresului şi a prosperităţii sale. Avem de chezăş al speranţelor noast 
simpatia manifestă a tinor bărbaţi eminenţi dintre Români şi cuvint 
atât de frumoase - reproduse mai sus- ale Principelui" 2). Statute 
societăţii israelite din Iaşi în 1864 îşi puneau ca scop dobândirea 
drepturi cetăţeneşti din partea Israelitului şi că vor stărui în a propa 
românismul între Israeliţii din Moldova 3). „Israelitul Român" 
ziarul aceluiaş I. Barasch şi A. levy- propovăduia „principiul tol, 

1) A. D. Xenopol, Ist. Rom., XIV, p. 157. z) bid, ibid. 3) Ibid, ibid. -- V 
·„Reforma" din 15 Ian. 1864. 
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ranţei şi al egalităţii înaintea 1eaiJor făr- d" . . 
deoarece Evreii nu se b - od , a istmcţ1une de religitme " 
român " ~cura e această egalitate " · - · · · · • 

. . . ... „nu va suferi ca legile sale - . . . . . . şi ca poporul 
s~1ntul modern care Ie-a dict t . A sa ~u fle toate în armonie cu 
·cit - - A • a . ş1 ca 1ll m131oc 1 . . or,. sa ramme o ruh1a- " 1 . , u unm edificiu stra-r"" . veC le ŞI sumbră" 1) u-

Domn1torul A. Cuza, în mesajul din 6 . 
.acestea : "Ţinând seamă de împreju - . 1 Dec. r864, spunea solemn 
curente pentru emancipa~ea Ron ,r~~l ocale, .gu_vernul va lua 1llăsuri1e 
lor „Cultura" provoacă c 1a111 or de nt israelit" 2). Societatea 

c · A ' a urmare pe Jidan· 1 b 
arma ~ ş1 maintează ·o adresă de , mul . 1 a su scripţie pentru 
„Co. urner d'Orient" din 23 I . ţumire pe care o reproducea 

··· anuane r86~ a) A . 
spn3111eau pretenţiunile evre t· . ' - ::> •• numite foi româneşti 
+·1 d eş t ş1 aparau pe E . , 
71 or e stat români cari K - . vrei impotriva bărba-

. · . . . ' ' ca ogalmceanu A • - • 

an pmneJdu pe cari el cu atâta . ' 1ş1 ~parau naţitînea dela 
. clantate le intrevedea , .. 

< m v11tor. 

~) Lupta împotriva aşezării noastre constituţionale. 
Lovitura de st t · . a ŞI noua co11stituţi d . 

h.· estmnea e1reiască . E . . e a use d111 nou în dezb<>t „ . ş1 vreu au pus A 1. . . a. ere 
13loace ascunse. Dar şi rea ţ· 111 ucru un întreg arsen. al de 

· . . c mnea românea - A c . 

1 campama se porneşte prin pre~ă .M: 1 s:a i~cepe să funcţioneze 
olban deschide lupta . . ~ · a.~e e naţ1ona1rst moldovean A ·n 

prm ziarul v t · l" d. · . · · 
p~ssu, un tânăr absolvent în dr~' tu. o:u .. 111 Iaşi în 1863, iar D. 
rs1tatea din Ralle publ. _ b P şi 1n Şhmţele poh."tice dela. un .. i-r . . . . ' 1ca roşura cu t"tl 1 . . . . 
os1to~1 Pn~c1patelor Unite?". 1\fiez 1 u .' „Sunt. sau nu EY:i;eii 

.este randun : Sau noi r . . ul acestei broşun se rezumă, în 
et ţ• . " esp1nge111 cu enercrie ş· d" . . : ' ·. ;;, 
. eu mm de emancipare ale E . ·1 . "' . 1 ispreţ impertinentele 

· · 1 \! re1 or ş1 T ace e cele mai nimerite şi . .ne s1 im a scăpa prin mi1·:-. 
d. ma1 urgente chiar d ] · d " · „ 

:_111 111 nenorocire sau noi ren - . e I .ani pe cari,îi 1TI,a1 
tenţa statului şi a nat· . . tm~am la mdependenţă, ba chiar' j~ 

ţ . . ,1um1 romane pent .d ,. 
re u1ţ1 ai Jidanilor" In 1tv ru a eveni sclavii iloţii 

· v · · a a parte sp - ' . . 
utmţa decât „atuncea când E r • • , une ca o convieţuire n'ar fi 

se d 're11 se vor dezbăra d 1 , . . . vor eznationaliza · . . e egea lui Moise · A , c s1 vor putea d . . • 
; ceste atitudini ale n~ţio 1· t"l e".elll. adevăraţi cetăţeni 4). 

un . . na 1s l or de ma1 ' sun provocătoare L . , sus n au rămas fără 
eul dr. Silberzweig ~reş:d.a~t;co~l .lui .. A. D. Holbau. răspunde 

„ Chestiunea isra:11·t - , iRn e : . mun11 Israelite din Iaşi cu bro-
a 1n oman1a" 5) · ' 

punde lui D. Popassu cu b . ' 1~: ~n „Român", anonfo1, 
o.t să fie" 6). roşura „Evreu m România ce sunt şi 

I) S. Podoleanu 0 c 
1 

, ~ 
I864. 3) Ibid fbid "'. 9·. 2 ) /\ D. Xenopol, o. c 1 · 

Ia Iaşi în 1'86 .6 4) Ib1d, _ib1d. Broşura. este tipăft" ~7-după Man. Of. din 
a Cărvănarilor îi ~·o~ ~ E;ste. tlp~rită la Bucureşti în Ir ~~n 11864. 5). Broşura este 
'IP . - -O ea pmneJ<lioşi. ' " s. ncă dm 1922 , Con-

, «CIU - Evre„ t î" 
• ll n •rile Româneşti. 

lG 
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în această epoca, m satele provinciei de peste Milcov, fiecare c 
locuită de Evrei era o cârciumă. Tot el a anunţat un program de ema 
cipare graduală - încă din 1860 şi pe urmă în 1865 - a locuitori! 
evrei. Codul civil din 1864, în virtutea art. 46 al Convenţiei dela Pari 
permitea împământenirea individuală prin Consiliul de stat, du 
ro ani dela prezentarea unei petiţii către Domn, pe câtă vreme în ac0 

darea drepturilor comunale condiţiunile erau foarte grele. Tot C 
Vodă a deschis şcolile româneşti tinerimii ovreeşti care făcea cu atâ 
foc parte din A. I. U., le-a dat egalitatea dreptttrilor civile, drept 
de a se înrola în armată, dându-le privilejul de a deveni ofiţeri, precu 
şi le-a stabilit normele după cari pot deveni cetăţeni, dar numai 
indivizi şi nu ca rasă organizată şj strunită din partea A. I. U„ 

Concomitent cu cererea respectuoasă adresată, în 1856, Caim 
canului Balş şi semnată cu·multă reverenţă de personalităţi de seam 
evreeşti, ca· Michel Daniel Fiul, L. Kahane, N. A. Kaufmann, Moses I 
Wechsler, S. Schrager, Haim Balaban, A. Wechsler, L. Meyerhoffer, etc: 
pentru reforma privitoare la soarta deplorabilă a obştii jidoveşti 

Evreii înaintau cereri sau aveau cunoştinţă sigură de intervenţii m 
pretenţioase către Conft;rinţa Ambasadorilor dela Constantinopo 
contra pretenţiunilor căreia de a se amesteca în treburile interne a 
ţării noastre a protestat cu energie. domnitorul Grigore Ghica. 

Prinţul domnitor al celor două Principate ar fi răspuns une 
deputaţiuni evreeşti a doua zi după întronare: „Nu vreau.să văd î' 
Principatele Unite nici creştini, nici jidani, ci numai Români" 1) 

Ceeace dovedeşte că Evreii. au început a nu mai scăpa nici un pril 
- mai mult sau mai puţin însemnat - ca să-şi revendice prerogati 
ce le-ar fi aparţinut de veacuri, ca: nişte drepturi egale cu cele natural 

Presa lor începuse de mult să bată în acelaş sens. Iuliu Barase 
în a sa „Emancipare a Israeliţilor din România" îşi exprima, încă di 
1861, speranţa că „noua constituţiune a Principatelor va ţinea drep 
onoare de a înscrie marele principiu al egalităţii religioase, civile şi poli 
tice, care este primul semn al libertăţii unei naţiuni şi sârguinţa prn 
gresului şi a prosperităţii sale. Avem de chezăş al speranţelor noastr 
simpatia manifestă a unor bărbaţi eminenţi dintre Români şi cuvintel 
atât de frumoase - reproduse mai sus - ale Principelui" 2). Statutel 
societăţii israelite din Iaşi în 1864 îşi puneau ca scop dobândirea de 
drepturi cetăţeneşti din partea Israelitului şi că vor stărui în a propaga 
românismul între Israeliţii din Moldova 3). „Israelitul Român"----: 
ziarul aceluiaş I. Barasch şi A. levy - propovăduia „principiul tole-

l) .A.. D. Xenopol, Ist. Rom., XIV, p. 157· 2) bid, ibid. 3) Ibid, ibid. -- Vezf 
·„Reforma" din 15 Ian. 1864. · 
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· şi al ega!~tăţii înaintea legilor, fără distincţiune de religiune .... "• 
ece Evre11 „nu se bucură de această egalitate " · v .s . . . · · . . . ş1 ca popor lil 

• n .... „nu va sufen ca legile sale să nu fie toate în armonie cu 
ul vm~de=~ care ~e-__a dictat. şi ca, în mijlocul unui edificiu străfn:

': sa ra~me o ruma veche şi sumbră" 1). 
Dommtornl A. Cuza, în mesa1· ul din 6 Dec 1864 1 

• A • , spunea so enm 
tea : „ Ţmantl seamă de împre1· urări locale gnve1·nul \'a 1 v ·1 . , . · ua nlasun e 
te pentru emanciparea Românilor de rit israelit'' 2) S · t' t . Cul „ V • oc1e a ea 

„ V t~~a . prov~aca, ca urmare, pe Jidani la subscripţie pentru 
ata ş1 mamteaza ·o adresă de mulţumire pe c d . , ; ,, . are o repro ucea 
rner d Onent dm 23 Ianuarie, 1865 s)._ Anumite foi' r A t' . „ . . . . . omaneş t 

·. meau pretenţ:u~1le e_vreeşti şi apărau pe Evrei împotriva bărba-
t de stat romam, can, ca Kogălniceanu îşi apărau ·ţ· · d -1 · · · 'd" ' na 1unea ea 
1 pnme3 11 pe cari el cu atâta claritate le întrevedea în viitor. 

e) Lupta împotriva aşezării noastre constituţionale. 

.Lovitura d.e stat şi noua constituţie aduse din nou în dezbate~e 
tmnea eueiască şi Evreii au pus în IUcru un ; t 1 d. . . m reg arsena ·. e 

3loace a_scunse. Dar şi reacţiunea românească începe să funcţion~ze 
~campama s: porneşte prin presă. Marele naţionalist moldovean A. "D. 

ban deschi~ev lupta prin ziarul „Viitorul" din Iaşi în 1863, iar D. 
p~ssu, un. tanar absolvent în drept şi în ştiinţele politice dela uni-
s1tatea dm Halle, publică broşura cu titlul Sunt s E. · · ·:. . . . . , „ au nu vre11 

os1tor,1 Pn~c1patelor Unite?". Miezul acestei broşuri se rezum_i. în 
;este r_an~un: „Sau ~oi respingem cu energie şi dispreţ impertine~tel~ 
~tenţmm de .en:anct_Pare_ ale. Evreilor şi ne silim a scăpa prin mij~ 
'acele cele mai mmente şi mai urgente chiar de Ji'd · ·'A' ' ·-' ,, . am pe can ,11 mai 
·em dm nenorocire sau noi renunţăm la independenţă ba c~i ·T 
istenţ~ .st~t~ui ş~ a ,~aţiunii vromâne pentru a deveni' sclavii, ~oţ~ 
pre~mţ,,1 ai !idani_lor · In alta parte, spune că o convieţuire n'ar fi 
putmţa decat „at.unce~ câ~d Evreii se vor dezbăra de legea luiMoise; 

_nd se vor de_zna~1~nahza şi. vor _P~tea deveni adevăraţi cetăţeni 4). 
Ace~te ahtud1111 ale naţ1onahştilor de mai sus n'au rămas fără 

punsun provocătoare. La articolul lui· A D H lb v d , . . . . . o an. raspun e 
reul dr. ~ilberz:ve1g, .preşedmtele Uniunii Israelite din Iaşi, cu bro-

ra „Chestmnea 1sraehtă în România" 5) iar un R ' " ·· 
v • ' „ oman , anonim,, 

raspu~de. lui D · Popassu cu broşura: „Evreii în România ce sunt şi 
pot sa fie" 6). 

ec 1~8S. Podole~nu: '?· c., 19 .. 2) :"1.: D. _xenopol, o. c., p. 157- dup'ă Mon. Of. din 
ârită l~\ 3). ~b1d,Q 1b1d. 4) Ib1d, ~b:d: ::3toşura este tipărită în 1864. 5) Broşura este 
uţia c· ~şi 1!11 i':'.?4· 6) Este.tipanta la Bucureşti, în 1865. Incă din 1922 Con-

arvanan or 11 so~otea primejdioşi. ' 

· N. Hâciu. - Evreii fn Ţările Româneşti. 
16 
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în această epoca, 1ll satele provinciei de peste Milcov, fiecare casv 
locuită de Evrei era o cârciumă. Tot el a anunţat un program de eman'"'" 
cipare graduală - încă din 1860 şi pe urmă în 1865- a locuitorilo 
evrei. Codul civil din 1864, în virtutea art. 46 al Convenţiei dela Paris 
permitea împământenirea individuală prin Consiliul de stat, dupv 
ro ani dela prezentarea unei petiţii către Domn, pe câtă vreme în acar 
darea drepturilor comunale condiţiunile erau foarte grele. Tot Cuz 
V odă a deschis şcolile româneşti tinerimii ovreeşti care făcea cu atât 
foc parte din A. I. U., le-a dat egalitatea drepturilor civile, drept 
de a se înrola în armată, dâlldu-le privilejul de a deveni ofiţeri, precu · 
şi le-a stabilit normele după cari pot deveni cetăţeni, dar numai c 
indivizi şi nu ca rasă organizată ş,i strunită din partea A. I. U .. 

Concomitent cu cererea respectuoasă adresată, în 1856, Caima. 
canului Balş şi semnată cu·multă reverenţă de personalităţi de searo 
evreeşti, ca· Michel Daniel Fiul, L. Kahane, N. A. Kaufmann, Moses I 
Wechsler, S. Schrager, Haim Balaban, A. Wechsler, L. Meyerhoffer, ek 
pentru reforma privitoare la soarta deplorabilă a obştii jidoveşti 
Evreii înaintau cereri sau aveau cunoştinţă sigură de intervenţii m 
pretenţioase către Conf~rinţa Ambasadorilor dela Constantinopo 
contra pretenţiunilor căreia de a se amesteca în treburile interne a 
ţării noastre a protestat cu energie domnitorul Grigore Ghica. 

Prinţul domnitor al celor două Principate ar fi răspuns une 
deputaţiuni evreeşti a doua zi după întronare: „Nu vreau.să văd î 
Principatele Unite nici creştini, nici jidani, ci numai Români" 1 

Ceeace dovedeşte că Evreii. au început a nu mai scăpa nici un pril 
- mai mult sau mai puţin însemnat - ca să-şi revendice prerogati 
ce le-ar fi aparţinut de veacuri, ca: nişte drepturi egale cu cele natura 

Presa lor începuse de mult să bată în acelaş sens. Iuliu Baras 
în a sa „Emancipare a Israeliţilor din România" îşi exprima, încă 
1861, speranţa că „noua constituţiune a Principatelor va ţinea drep 
onoare de a înscrie marele principiu al egalităţii religioase, civile şi pol~ 
tice, care este primul semn al libertăţii unei naţiuni şi sârguinţa prn 
gresului şi a prosperităţii sale. Avem de chezăş al speranţelor noastr 
simpatia manifestă a unor bărbaţi eminenţi dintre Români şi cuvint 
atât de frumoase-reproduse mai sus- ale Principelui" 2). Statute 
societăţii israelite din Iaşi în 1864 îşi puneau ca scop dobândirea 
drepturi cetăţeneşti din partea Israelitului şi că vor stărui în a propag 
românismul între Israeliţii din Moldova 3). „Israelitul Român" 
ziarul aceluiaş I. Barasch şi A. Levy- propovăduia „principiul tol 

I) .A. D. Xenopol, Ist. Rom„ XIV, p. I57. 2) bid, ibid. 3) Ibid, ibid. -- Ve 
„Reforma" din I5 Ian. I864. 
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anţei şi al egalităţii înaintea legilor, fără distincţiune de r 1· · „ 
E ·· e 1g1une .... 

eoarece vren „nu se bucură de această egalitate ,, · v $ 

, .. · · · · . Şl ca poporut 
oman . · · . „nu va sufen ca legile sale să nu fi·e toat· A · 
· •t 1 d e 1ll armonie cu: 

. n u V m~ e:~ care ~e-va dictat. şi ca, în mijlocul unui edificiu străfn'.... 
1tor,, sa ra~aie o rmna veche şi sumbră" 1). 

Dommtorul A. Cuza, in mesajul din 6 D 86 
st . T' , d ec. 1 4, spunea solemn 

.ce ea. „, man . seam.ă de împrejurări locale, guvernul va lua măsurile 
rente pentru emanciparea Românilor de rit israelit" 2) S . t' t . 

r Cultur " V • oc1e a ea 
. "c . Aa . prov~aca, ca urmare, pe Jidani la subscripţie pentru 
rma ~ ş1 ma111teaza o adresă de mulţumire pe care o d 
C d'O · t" d' repra ucea ourner nen m 23 Ianuarie 1865 3) A 't f. . , . · · · . . ' ·. numi e 01 romaneşti 
nJmeau pretenţmmle evreeşti şi apărau pe Evrei împotr· _ bv b 
or de stat ' · · · iva ar a-

. . . . .:ornam, .can, ca Kogălniceanu, îşi apărau naţiunea defa 
an pnmeJdn pe can el cu atâta claritate le întrevedea în viitor. 

e) Lupta împotriva aşezării noastre constituţionale. 
. Lovitura d.e stat şi noua <eo11stituţie aduse din nou în dezbater. e 

estmnea eYreiască şi Ev : · , · A 
.„1 · . re.11 au pus 111 lucru un 111treg arsen::i-1 ·de 
J o.ace a_scunse. Dar ş1 reacţiunea românească începe să funcţioneze 
campama s~ porneşte prin presă. Marele naţionalist moldovean A. D 
olban deschide lupta prin ziarul Viitorul" d' I . A 86. . . 

, V , " 111 aşi 111 r 3, iar D. 
pp~ssu, un. tanar absolvent 111 drept şi în ştiinţele politice dela unî
ers1tatea din Halle,. publică broşura cu titlul Sunt s· au E .. ·,. 
1 ·t · p · · , " nu ~ vre11 os1 on nnc1patelor Unite ? „ Miezul acest . b . ~·" ,: , d . . . · ei roşuri se rezuma. 1n 
e;te ;.an. u~1 . „Sau ~01 respingem cu energie şi dispreţ impertine~tel~ 
ec en mm e . en:anc~par~ ale. Evreilor şi ne silim a scăpa prin .mH".' 

ele cele mai mmente ş1 mai urgente chiar de Jidani . "' . ' ' 
111 a· · . · pe can ,11 mat 
. m nenor~c1~e sau noi renunţăm la independenţă ba chia/Ja 
stenta statulm şi a ţ' „ , . ' •· 

, . . . . . ,~a m1111 romane pentru a deveni sclavli; iloţii 
pre~m~1 ai !idan~lor . In altă parte, spune că o convieţuire n'ar fi 
dutmţ~ decat „at.unce~ cân.d Evreii se vor dezbăra de legea lui':Moise; 
~e 'or de.zna~1~nahza ş1. vor putea deveni adevăraţi cetăţeni 4). 
ce~te atitudm1 ale naţionaliştilor de mai sus n' au rămas fără 

ptmsun provocătoare. La articolul lui !\. D H lb v d 
1 d S · . · • · · o an. raspun e 

eu C r. . ilberz:veig, preşedintele Uniunii Israelite din Iaşi cu bro-
a „ hestmnea israelită în România" 5) · · R , „ ' " 
ăs d 1 . D , iar un '' oman ' anomm 
po~u~ ~ie~\). · Popassu cu broşura: „Evreii în România ce sunt şi 

. 1) S. Podoleanu o c Ig z) A. D X· · . 
e~·- I864. 3) Ibid, lbid. ·~) Ibid ibfd .Îr· enopol, 0

· ~··,!'.· ,,1~7-după Mon. Of. din 
ita la Iaşi în 1864 6) Este 't1'p" :t" tloşuBra este t1panta 111 1864. 5) Broşura este 

.ţ. , , · an a a ucureşti ' Q6 I " · 
ta Carvauarilor îi so::otea primejdioşi. ' 111 

h 5· nea din I922, Con-

. N .. H~ciu. - Evreii ln Ţările Româneşti. 
16 



, lupta cea 111are 
d . . t în care se 111cepuse 

Aceasta era starea e spm . â: Constituţia din I866. 
care ne ducea spre instituirea sfântului art. 7. m 

Jf. 

* * . . / t' vr de-nbia descălecat 
, v d de un principe ana V • 

I. Stat tanar, con us . . ct funda111ental care sa-1 
, · v şi mstitue un pa . . . 

în. ţară Ro111a111a ur111a sa- . , d d reutăţile începutului une1 
' · · t' · Profltan e g d · 

croiască viaţa de 111ai arziu. V ileJ· ul cel 111ai ni111erit e a-ş1 
. . . ' lăsat sa scape pr ~ , t 

vieţi noui, Evre11 n au d , dreptătiti. Ca ur111are, ,mar111a 
i1 1 cari se ere eau m ' ' · Ad lphe câştiga dreptur e ~ . . . . uterea finanţei evreeşh, 0 

. 

cu prestigiul i111p.enulu1 francez {1î!e111eietorul ei, soseşte, în preaJ:n~ 
·cre111ieux, preşedmtele .A. I. U. ş . i ro une în schimbul acordam . 
.constituantei, urgent, .la _B~1cure~h ş V _P u~ î111~ru111ut de 25 111ilioane 
de drepturi politice c~r~hgionar or sa1, . 

franci cu dobândă 111ica. . încântat de propunerea de îm~r~mut 
Dar proectul guvernului, . stituie în Ro111a111a, o 

1 v nfes1unea nu -con ' . 
Şi formulat în sensu ca „co V t sub formidabila presiune a 

1. „ (art 6) a cazu . 0 . · r.iedidi la natura izare . , ;, . V ână sub zidurile \...ame1e1 
r . . t V din Moldova mtmsa p . lt 
>Opiniei publice por111 a . . ' . abia terminată, prm 111a ra-
. . , h. . tă cu dărâ111area noue1 smagogi 
:ş1 mc eia . · azinelor. 
tarea Evreilor şi devastarea mag f st înlocuit cu textul art. 7 

6 us de guvern a 0 " Si Textul art. prop . t bţine naturalizarea · " , 
. . d 't ştm vor pu ea o . t Singuri .. strein11 e n ere. . I . I866 a anulat ş1 toa e 

,, r\ t't ţia dm 30 u111e, ' . v• . 
astfel art. 7 din \...ons 1 u . . , . d bţine ca şi ceilalţi stram1 

, .. . ···d· 86 'mp1ed1candu-1 ea o 
.. beneficule legu m I 4, \t . V 

naturalizarea pe ~ale 'ind1~1duala. tă i cu curajul încălzit de dragostea 
Cu acest arhcol m mana dreap ~ . il lţi bărbati vor sta ca. 

_. şi de patrie, Kogălniceanu ş1 toţi ce a , 
ue neam vţ•· · În I879 l 
nişte Cerberi la poarta ceta ~1 ~1. 8 Iclie I878 cuprindea alte ~i.etre 

2. Tr'atatul ~ela ~erh1: dm 2 Acest act internaţional cond1ţ10n~ 
de încercare a rez1stenţe1 naţionale. . ' d acordarea de drepturi 
:recunoa~terea independenţei statului romt·aatnorne1· ceau prin art. 44 că 

'I ·1 mnatare s . . , · 
-n. olitice Evreilor. Puteri e se . ţ. sau alţii vor fi trataţ1, m 
r ·1 mercian 1 ' " nationalii tuturor puten or' c? . . '. de pertectă egalitate -
•• ' b' d ehg1e pe p1c1or . t 
R tilânia fără deose ire e r : . . A I u. deplempo en-

0 ' · aret fmanţe şi a · · ' · 
rticol propus, sub presiunea 111. . V V ·ţ· de Prinţul B1smarc 

a d' . dm1s fara opozi ie .. 
ţiarul francez \Va mgton, a r<. f ~i fără a se ţine sea1 

1 b . bătut de IJorceaco , 'I • 

~i ceilalţi colegi, s a corn . . 1 lui· Kocrălniceanu cari punea 
"F 1 · I B ătianu ş1 a e 0 

v •• 1) de protestările u1 · r , faceril~ interne ale ţar11 · 
împotrivă principiul de neamestec m a . 

. . . . . ·n art. 20 ,şi 62 Turc1e 
------.:--- . . rin art. 5 Bnlganel şt J?rl - Sorbiei cu '

0
/ 

>1) Acelaş c01qres a im._Pus . p Evrei la 12 mil.; prin art. 3:> ~ 
• • • u de-abta rooooo . . 

_ amândoua num.aca 1 i cu câţiva Evre· • · 
şi p:in art. 27 :Muntenegru u 
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Soarta patriei era la grea cumpănă, în cumpănă era însăşi fiinţa 
atulu,i şi ::;. naţiunii. Reacţiunea, dârză şi neaşteptată, porneşte tot 
la Iaşi, orfganizată de acelaş mare patriot A. D. Holbau, întemeie
rul în I866 al „Fracţiunii libere şi independente", care, în acelaş an, 
mise marea mişcare de afirmare naţională împotriva recunoaşterei 

vreiJor la egală îndreptăţire în statul român. El a pornit lupta mare 
'n „Protestarea" adresată „Domnilor reprezentanţi a Camerelor. de 

evizuire", tipărită la Iaşi şi acoperită cu un mare număr de semnă
i, unde afo;ma ideea de naţionalitate împotriva „rătăcirii umani
e" pe baza căreia se cerea încetăţenirea în masă a Evreilor. 
ocmai ca şi confratele de luptă D. Popassu în 1864, tot 
fel şi Holbau renunţa chiar la recunoaşterea independenţei 

ca era să o răscumpărăm cu un preţ aşa de sângeros. Şi 
emna să ştie „a avea răbdare, aşteptând ca Europa, mai bine 
inată asupra propriilor sale interese, să d~ie mai echitabilă 

re noi, care .reprezentăm în Orient ideile, cultura, instituţiunile 

interesele sale. Ear până atunci să ne inspirăm dela istoria noastră, 
e ne arată cum bătrânii noştri Domnitori, în epocele critice, au 
erat să sacrifice formele vane. ale politicei externe, pentru a con
a fondul real al independenţei lor naţionale" 1). Şi se revoltă 

·c la cererile de „emancipare a jidovilor", zicând apăsat că se 
ncipează numai pe asupriţi, dar niciodată pe asupritori ..... " 
i se cere astăzi „emanciparea jidovească" ar fi cea mai mare ironie 

e-ar arunca-o Europa luminată după sacrificiile de sânge şi de 
• f V 't '1 2) , ce am acu . . . . 

La lucrările Came~ei de revizuire au luat parte .cele mai proemi
e personalităţi ale timpului : V. Alexandri, V. Conta, T. Maiorescu, 
. Car2, J\fandache Kostache, G. l\lârzescu, I. C. ,Negruzzi, etc., toţi 
unşi ~i însufleţiţi ele înălţimea momentului. · · · 

S'au produs în acele memorabile zile de grea luptă pentru apă
naţiunii, două curente neîmpăcate ca formă: unul pentru nere
e susţinut de marele Conta şi o sumă de bărbaţi 3) şi al doilea 

o revizuire condiţionată.-propusă de Al. Holban în a sa „Pro-
e:'. Aceasta din urma este îmbrăţişată de Cameră şi reprezentată 
. Mârzescu, deputat de Iaşi, ales raportor al Comisiunei în,sf1,rcinată 
actarea propunerei relativă la revizuirea art. 7. Raportul a fost 
şedinţa Camerei dela 26 Iunie 1879, membrii comisiunii fiind 

i în susţinerea marilor principii şi pe care raportorul le susţine 

A. C. Cuza, LIV şi urm. 2) Ibid, ibid. 3) Ibid, LIII. Moţiunea prezentată de 
era semnată de următorii·: C. Ghica, E. Ghica, I. C. Negruzzi, P. Cazimir, 

cescu, Nicolae nlaremberg, B. Conta şi D. Rosetti-Teţcanu. 
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eu aigumente bazate pe cercetarea religiei evmşti '). Singurul depulat 
din opoziţie ridicat împotriva soluţiei care dădea satisfacţie ideei O.e 
naţionalitate a fost Petre Caq>, reprezentant al ,,ideilor de umanilale 
şi <l.e libera!iem'' susţinută cu o argumentare eu totul falsă, nelogică> 
contrară intereselor române şti 2). Articolul 7, revizuit, a fost votat de Adunarea Deputaţilcr î 
şedinţa dela 6 Octombrie 1879 - nu după cum au cerut Marile Puted: 
ci după cum a voit România cea Mică. Au votat pentru proect 13 
deputaţi, au votat contra. 9 şi s' au abţinut doi : I'.. P. Carp şi C. Bobeica 'I 

La Senat, singurul care s'a pronunţat pentru nerevizuire a fos 
V. Alexandri, care înfierează atitudinea Jidovilor luptând pentru en:2, 
dpare, zicând: „Regret de a constata că Evreii din Moldova, afmă d 
foarte puţine excepţii, s'au arătat vecinic nepăsători de "Soarta Rem 
niei, ba pot zice chiar ostili propăşirii noastre naţionale. Unirea P1ir.d 
patelor a fost penfru ei un doliu!... Independenţa Română, 
emigrare, şi lupta Românilor pentru acea independ.enţă uu motiv 
a scumpii banii, de a creşte camăta şi de a specula asupra mizeriei o 
şte,ti" '). Dar opo,iţia marelui poet era pur formală, de princip' 
deoarece cu toţii erau de acord, că soluţia practică nu putea fi al 
decât aceea votată de Cameră. Şi Senatul ·a votat proectul de le 

fără nicio modificare. Şi, astfel, opoziţiunea exprimată prin o mică minoritate a a 
curajul de a rezista la toate mijloacele de presiune şi a convins guve1 
că soluţiunea dată chestiunii era şi patriotică şi conformă cu trata 
dela Berlin şi a putut să realizeze cel mai mare triumf parlamcn 

şi naţional 6). Şi de data aceasta, c:a şi în 1866, datorită abilităţii consumate 
care I. I?rătianu şţiu să stăpânească toate dificultăţile, atât cele p 
venite din exigenţele din străinătate cât şi d.in obstinaţiunea Camere 

l) /'>.. D. Holbau formulează condiţiunile în cari numai s'ar putea rezolva 
blema revizuirii, adoptându-se şi o atiludine de deferenţă către :Marile Puteri : „Ar 
a) -inii do odoe o<"11n\O eeligio"' pot'' obţn• "li""" de oet'l'ni rnmfini. l 
mântenirea nu se poate acorda decât în mod individual, în urma unei cereri ex adresată parlamentului- după care va urma un stagiu de is ani; la expirarea 
trebue să fie neapărat reînoită cererea de împământenire. - b) Orice împămil.n 
se face prin lege specială şi trebue să se voteze cu majoritate de două treimi şi •=eţionntă şi. prnmulgntă de Du=· ') Nid o ~utUe de ştngiu un puteo fi admi 
favoarea nimănui. d) Numai străinii împământeniţi pot căpăta imobile în Ro 
e) Nid o lege onil='' nu mal poal< eegula mat<ria JmpihnânteniriL n) JatO oele 
mari principii susţinute de membrii comisiunii şi cetite de G. Mârzescu : a) :N'au e 
'' nu exi•tă in \"'' ,„„!iţi rnmOni, d işrneliV indigeni, odi" nă"uţi neo;!mi1' 
prin limbă, nici prin moravuri, nici prin aspiraţiuni cu naţiunea română. b) 1 
tenirea să se dea fiecărui străin, fără deosebire de credinţă religioasă, în mod ind· ş! pdn leg• şpoci.Uă. ') Fo=cle de notumlirnee '' !ad poete integrnntă din Cn ţiune ş! d) Deeptul de a dobfindl !mobile rue>tl• şă lk un deept po!itk şi nu dvil• n) 
A. C. Cuza, o. c., Introducere. 3) Jbid, ibid. 4 şi 5) Jbid, ibid. 6) \iezi Â· C. 

Introducere. 
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on a mea unei î lt .. na e prevede · · A 
ereseze pe Wilhelm I . n ş1 malte relaţiuni c . . a . cauzei României . an putmă să 
n c~da ş1, astfel, punctul de d : cabinetele europene sfA- . V 

. 7 ~m Constituţia din r866 :~o:;:on~~n~ obţinu câştig de ca:~:1~a 
.aci matnte, d;eptul d . _od1l!cat m sensul că E • .. ). 
uraliza;ea întocmai c: ~ ce.re ''.'d1vidual Camerelor i ~ren ave~u, excepţia că numai Rom~a1 ~.e1lalţ1 străini şi în aceleaşT co:d~t.ob~me 
Ş . M" nu aveau dre t 1 d 1,1un1-

1 ica Românie - . p u .e a avea imob"l 
nu va sta d • bv pe care Principele B" 1 e rurale. 

e vor a cu guvern 1 . lSmarc o ame1. ţ 
ynne;ea lord ului evreu B 'aco:,fi:;~ _că: ei a e_ontele Andrassy - ~= : 
. ru:~a ;o~gresul - încredinţase A~:'.a:h, ;~prezentantul Anglf ei 
ep mire s1l111c art 44 . ne1 mismnea de a . d v . · ' pe care Wadin t 1 a uce la 
una, pe care Corti al Ital· . . g on a Franţei o sfăt . ··v I U 1e1 o pnvea . d. ma sa se 

. : . -:--- această mică Românie c~ 111 iferenţă, cu toţii în s1u·-

Iaţ1l~nal81tate să reziste tuturor par~5~LU~lnumai prin puterea ide~i 
u ie I 78 când f , mm or şi ai . V r8 . • ' a ost semnat tratatul d 1 ' . nenmţarilor dela 

. . 79, cand art. 7, revizuit f e a Bernn şi până la II/ 
pta; precum Mica Românie .' v:it o~t ~doptat şi de Senat, dar a f ;,~ 

va ~· Rose~ti - ale căro~~ ziare t. , 1 1:1are fu decepţia Evreilor -
neşb, ca ş1 contra vinovatei c una;a contra perfidiei şi vicleniei 

pene 3). omp ezenţe a anumitor cabinet 

Ca un act d . e 

E 
. . .e recunoaştere a merit 1 

3 vrei can serviseră în rav zb . e or celor merituoşi un n V A om au f t A ' umar 
~c 111 cetate. Aceasta va f' . . o~ , m mod excepţional ad .. ituţiei naţionale din r866 ;e~;;,~;;~ !nri~ică a Evreilor U: ca~~; a m 1079, până la Marea U . 

f) L . 111re. 

upta impotriva legiuirilor noastre 
P
e ' sau împotriva 

" rsecuţiunilor legale" 

Bărbaţii noştri de stat con . . . 
lor, căutau să d V .'. ştienţi de chemarea ca . d V ţii cari • ea ţarn o structură juridic. . • ş1 e raspun· 

1 

. sa statormcească viaţ . . a ş1 sa creeze anumite 
a e ş1 să . a economică A d 

f

v asigure elementului bă t" m ca rul nevoilor 
, ară a că t v ş mas poziţia d u a şa lovească cât de· A ' A . e suveranitate 

~;. ~,:~•ată ~eastă operă legîslati~~ :~;t~resele l~gi;ime ale 
el' • ~ pe vrei, cari, neobosiţi n d e natura sa nemul· 
. anga ~ . I. U., prin presa . . 'v e enunţau ca antisemif m~o_eea mai formidabilă p e~ w~ca sau comanditată de Ev . ' 

mai ill Califon1ia resmne impotriva ţării . răsunetul re1, · · · avea 

Verax, r67. '') A C C nea că Franţ~ . : m;a. ibid. 3) Verax 1 • 
.e. a fi legat diâf~fiţ1e Im ~adington, juc; ;otl E. J?rumont în La France 

tana vitriolului pe geât~;.ţ1fn11 i_ioastre ~labe p.=~t;!~1t ~e ;ioble_ţă al unui • J munbundulur. p_rmite Jtd'.)vului să 
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D Cum lupta acerbă, cu for,: cţ ~ "-1. formidabila putere 
13 e a ' . astra ara 't • ţ . hisă între mica no . i uverne, finan e 

noast~ă, V est~ ~es~., în slujba căreia era~ di~lo~~:ţ~::u!sa sau făţişe ale 
mond1:1a a iliaiă precum şi toate organ1za~1um 865 Cremieux se putea 
şi presa mon .' . de aiurea. In 25 1fart1e'. l .' Alianţa devine 
Evreimii del~ no~ V ş1 da . N' oi mergem cu paşi man .1 .. ~lobului. .. " Iar 
cu drept cuvant aua s~ 'întinde peste toate puncte ~n l Dec. 1867, de
o mare putere .... b~n într'una din şediµţelevA. I.'?·' :lani~aţie: „Alianţa 
Isidor, marele~~ O'Ol~l ce îndeplinea aceasta ".'asta a:g deplâns-o; ea este 
finea marele ro ş "' 1 lacună ce noi mult timp 1 C e' mieux vorbind. 

· t 'n Israe o „ 1) Ace aş r ' 
împhneş:; I raeliţii din toată lumea .. . ·1 vagabonzi, declară 
o legăturavmtre :uată pentru alungar~a. 31d~v1 or a suscitat-o cade; şi, 
despre masura U dar mm1stru ce . V au promi 

• d. ţa A I. . : " . . . . . ste numai ca ne-
tot 111 şe 111 . nt este reurcat la putere, e 1 . "-i ne-au garanta 
dacă în acest mome . sta relele trecutu u1 't 

•t ut111ţa va ' · 
de a repara, peca p i cele d 

. . ul" 2) terile europene Ş 
vntor : . . A 1 u .. erau toate pu V 1 t bărbaţii noşt 

La dispoziţia . . ' . f rt aveau sa up e .. s• aceste unaşe o ,e A • An• heba fllnţa 
pest'e Ocea,;i·b ,ţ1 .. cude stat ai micii ţărişoa~ev cev 1.ş1 lra~Jgpe atâta era 
d t t bar a 11 · mica ţanşoa ' 

e s a ' ~ . . Pe cât reprezentau o 1 I C Brătianu, un 
malurile Dunan1. . mare curajul lor. Maree . . . Beust mare 
~tt-1tă demnitatea ş1 de 1. A drum spre Pans, von '.t V 

=Gil • d . n Ber 111 111 • drăzlll sa 
din aceştia, trec an p_n . să vadă pe acela care a 11'.- . . . A I 

1 r al Imperiult11; a ţ111ut . . din lume - J esu1ţ11 ş1 · •. 
cance a . . 1 mai man puteri . b a avut o mtr 
opună uCneBia vtd1·1ann~en: a vrut să fie prezenta:. 1~1 sc1· ~mp~s în V°edere c 
Dar I ra A I u caru1a V • • ţ 

· · C hen preşedintele · · :' . legătură comuna ş1 m 
vedere cu 0 

. . ' V v v tara noastra, once m de sta 
odată ce. Evren l:p:~i!t~~ intre noi şi Evrei: A:e~!:e~::e~ în calitat 
legere este cu n p . V cută avusese curaJul sa. . x ulzar 

. ţvrişoare de-abia nas d. 24 Apnhe 1867, e P 
al unei a . · n circulara 111 · • • t minist 
de ministru de mterne, pn. d 1 sate - precum, 111a111 e, f 

Evreilor vagabonzi ea di " Sept. 1866, cerea pre 
tuturor . N 2269 n ;_1 • u 
N Creţulescu, prin circulara o. ară a Evreilor supuşi sau n 
ţllor să nu mai tolereze aş;z~re;:;;i ţ hangii şi arendaşi chi~r s).Con 
rotecţiuni străine - .c~ c_arcm io;să a opiniei naţional~ ş1 a. - vă 

p Atitudinea demna ş1 curag • tiO' mare tării, în schimb, 1 ad 
t . din 1866 dacă a adus t;tn caş ': dat, prilej presei subor vil 

tuan fel rt mult mai ales în aceea ca a. d ept victime violenţel~r 
mat oa e ' . V • te pe Evrei r . d hestl 
intereselor evreeştl sa prbez1nb r denaturând, în acest mo ' o c 

. . popor ar a, 
fanatismului unm • tă în şedinţa A 
. .. . , ' . a" interpelare facu , d :suc. J 

. „ d vească 1ll Romălll ' d utat de Bar la ' 
) Vezi Cotropirea Jl o d I C Codrescu, ep 

I · " d' 16 12. 1869, e • • 
ării Deputaţilor m 

~) Ibid, ibid. 3) Verax'. o. c. 

de.ordin pur economic în una de persecuţiune religioasă 1). Ba, o depu
,taţiune evreiască dela Viena a a\'Ut insolenţa, să aducă Prinţului dom
nitor, însoţit de V. Boerescu şi G-ral Manu în călătoria sa incognito 
din 1869 în Apus, plângeri pentru prigonirile ce le-ar îndura E'1reii 2); 

Pe Evrei îi nemulţumeşte legea din 1864 a lui Cuza care permitea 
accesul corpului de avocaţi numai Românilor şi străinilor naturalizaţi> 
precum şi regulamentul exercitării comerţului de drogherie, Ii nemul.:.. 
ţumeşte legea pentru crearea Bursei de comerţ din 1881 ; legea de 
constituire a Camerelor de comerţ din 1886 ; noul ~od de comerţ din' 

'1887, care conţinea; cu referire la societăţile în comandită pe acţiuni· 
şi la cele anonime, dispoziţiuni priyitoare la componenţa etnică a con
. iliilor de administraţie ; legea pentru exploatarea căilor ferate din 1899„ 
ezervând dreptul de a fi chemaţi străini numai în lipsă de special.işti 
omâni; legea învăţământului primar din 1893, accesibil străinilor 
ontra unei taxe minime; a învăţământului profesional; după care 
opiii ,stră;nilor Erau primiţi numai ca au··itori. şi cu consim
mântul special al fhinistrului sau la şcolile de arte şi ~eserii ca externi> 

n proporţie de o cincime din locurile vacante sau în şcolile comerciale 
ontra unei taxe anuale; legea pentru încurajarea industriei naţionale· 
·n 1887 care dispunea ca 2/3 din lucrători să fie Români în termen de 
· ci ani dela întemeierea fabri.cii, etc. 

O perioadă de mare .tensiune pentru poporul nostr11 începe dela 
66 şi va continua crescendo până la marele războiu. Un mic şi neîn:.: 
mnat incident era deajuns să pună în mişcare întreaga populaţie 
eiască şi să zbârnâie telegrafia peste tot întinsul globultii ; o lege care · 

uta să reguleze raporturi între stat şi cetăţeni sau între diferite clase 
iale era alarma care punea în mişcare toate organizâţiunile' evreeşti' 
oate forurile politice, financiare şi de presă de pe amândortă·:părţile11 

anticului. Ţara noastră era în perioada când îşi elabora pas cti pas·: 
emul de legi cari aveau să-i dea structura ei juridică, administrativă:' 

onomică. Natural că aceste legi cuprindeau restricţiuni ce loveau;." 
otrivă, atât în naţionali cât şi în străini. Evreii, însă, se considerau 
ânţeni şi loviţi numai ei în interesele lor. Şi cine erau şi de unde 

u aceşti Evrei? Până în 1856, numai consulatul austriac număra, ' 
tastivele sale, 35.000 sudiţi - majoritatea Evrei cari îşi apărau 
esele sub egida puterilor străine. Ca să scape de serviciul militar„ 

eii se serveau, la noi, între altele, şi de mijlocul de a-şi păstra vechea· 
· şenie datorită căreia se ţineau de jurisdicţia unui consulat oarecare„ 
· sub regimul capitulaţiunilor când le mergea foarte bine,3). Intre 

r) Ib'd, 124. 2) N. Iorga, Istoria Românilor, vol. X, „lntregitorii'·, p. 104-165.: 
evy, p. C., IO-II. 



1855-1870, populaţia evreiască se înmulţea~de patru ori, fapt ce .se 
datora vecinătăţilor cu Galiţia şi cu provinciile vestice ruseşti, ţinuturi 
cari erau furnicare de Evrei - cele mai mari pepiniere de Evrei din 
1ume

1
). Rabinii-toţi străini - angajau în luptă şi sinagoga care, 

pentru ei, nu este numai uu locaş de închiuăclune, ci şi un loc de „tu· 
mult pentru a conjura persecuţiunea de care sunt ameninţaţi"'). 
'Toate mulţimile de vagabonzi (\,e toate provenienţele, năvălind odată 
cu construcţia căilor ferate Burdujeni-Vârciorova, numai legături cu 
ţara şi cu poporul nostru nu puteau să aibă. Marele Ion Brătianu de
clara, în r877, că fiecare Evreu din clasa <ile jos se declară, îndată ce 
are un connict cu autoritatea locală, supus austriac. Sunt Evrei de 
naţionalitate rusească, de clasa cea iuai rea .... Din IO contravenienţi 
la il;npozite, 9 sunt Evrei 

3
). Campania contra noastră atinsese culmea în vara a. 1867 în legătură 

cu marele curaj ce \-a.avut Ion Brătianu de a Ina măsuri amunite admi
nistrative împotriya vagabonzilor evrei cu ordine severe către P'efecţi 
de a aplica întocmai toate circulă;ile şi ordonanţele'ln vigoare încă din 
x83I, precum şi cele din I86I şi I866. La acestea, s'au adăogat câteva 
incidente ca acela cu expulzarea a IO Evrei în 'turci• prin Galaţi şi a 
altor 25 din satele Bacăului, ceeace a fost pretextul de a se dHlăuţui 
în Europa o formidabilă campanie de presă împotriva României, 
care a durat ani lungi, toată dirijată de A. I. U. şi de banul evreesc. 
Adevărul este că autorităţile române au procedat civilizat şi erau in 
cadrul legilor şi al tratatelor internaţionale. Iată, însă, cum descria un 
ziar evreesc „Egalitatea" a lui M. Schwartzfeld-târziu de tot --aceste 
evenimente: „Situaţia Evreilor în ţară este excepţională, monstruoasă. 
Fie că ne !nd.reptăm ocbii spre poziţia lor socială sau politică, fie că 
ne aruncăm privirea spre interiorul comunităţilor, spectacolul este 
sea.rbăd şi dezgustător. Politiceşte, goana brutală din ·anii 00-70, 
nemiloasă şi barbară, condusă de nişte cinovnici neumani, cărora ocâr
muirea le dase Uh harapnic în mână. izgoni bătrâni, femei şi copii în 
toiul iernii dela vetrele lor, care cu sbirii săi sălbateci, prindea oameni 
cu arcanul în mijlocul uliţelor sub pretext- de vagabondaj şi-i îneca 
fără milă în valurile Dunărei bătrâne, aţâţa revolte !n tiirguri sPre a 

. •runc:i cu bătae şi cnut asupra unor nevinovaţi de"'nnaţi, spre a le 
sparge uşile şi geamurile, a le sfâşia sulurile legii, a răni de moarte pe 
.unii şi spre a osândi mai apoi pe victime-• I uat, ce e dreptul, sfârşit" 'l. 

1) ( Levy. p. ro. 2) B. Duică. Ovreii pământeni şi subpământeni, 1913, 
16 - după declaraţiile· lui ,l\ntoine Levy, în discours d'inauguration du temP 
israelite de Bucarest, Buc„ r867. p. 17. 3) După interviewul acordat foii „Deutsc 
:teitung" -·Vezi Istoria Evreilor. 4) S. l?odoleanu. o. c„ p. uo. A.rticolul era seninii 

în No. i/1890, de Elias S.chvvartzfeld. 
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afara de stilul literar ce l-ar A • • 

te o Anl v · ravm chia „ ·d'f 1 ~nţmre de minciuni şi calom „ r mam noştri scriitori, totul 
1 uza m public numai în tar n~i grosolane cţ se puteau ti'pV . 

roced . . ' a noastra und • . an . au şi ziarele străine ca p t e 1ş1 permiteau totul Aş 
red t t d ' es er L1 Td · · a ac a e e Evrei·- cari d'f oy ş1 Journal des Deb't 
recându-se în România 1) i uzau scene sălbatece din Tttrkest a s 

Doc . anm 
. umentele vremii ne v b . V A. te Pl t . or esc ca mtre p . . u ocraţia evreiască Geld' d g ansul fusese scos di'n 

ea pe îm v . " JU entum" f' d . , i:ar~;ul Napoleon III să i t .• ; un stăpâna presei 
va noastra ş1 impiedica- a n ervma m favoarea lor şi î , 
rol Aut d şa cum se exprim • . mpo
. .on e Hohenzolern, tatăl t A V ul . a m scrisoarea sa Prinţul 
~ a once ar fi putut rez an~r Ul nostru domnitor - . 
1 favorabilă pentru /om A e~ta chestiunea sub o lumină di'f .ta?a~ r C arua Da · en a şi 
u~ +a ameră de către cei 31 de r, 1:11-ai presus ca toate, proectul 
.~il~r, regulamentul legii meseriifo~taţ1 pedntru regularizarea situaţiei 
umirea de e v - un e pent · , . . vreu „pamântean" - . a . ru pnma dată apare 
care se mterzicea înstrăina t ' rt .. 7 dm legea rurală din 186 

pra constituirii corpului d rea erenunlor date la ţărani ca . I 4, 

ta. ae<:esul acestei profesi::;~:: di~ •cetaş an şi prin c~re : r==~· 
1, et:·· aceştia erau, în realit ai om":'.'1lor şi Străinilor nat~a-
vren dela noi şi dvd ate, factoru cari turb E „ a eau alarma c t • „ urau profund 

vren socoteau pe marele I . o~ ~a ţarn care îi.adăpostea 
at anti-evr · d on Bratianu ca p 1 . · 

a lni. In I86~~ :;·a ~ă::e;•: ~pta mare, lungă şi«l~:z:.":.~ Pd::i~jdios 
Dar torţa lăsată d • Şl "'."era a fost dizolvată. impo-
d . e mana lUl Io B ~ . ' e aceiaşi talie şi cu acel n . ratianu a luat-o alt bărbat d 

ate de ministru de interne şi ;',;b entu~1asm; Mihail Kogălniceanu. I~ 
869, ordm prefecţilor să atra .presm~ea deputaţilor moldoveni dă 
e. cdo.nferea consiliilor comuna~: aatetnţia pr~marilor asupra pute~ilo; 
e m .1868 · r · IO dm 1 , . şi anume dreptul d egea asupra poliţiei 
c::u autorizaţia de a se stabili~: acorda. sau refuza oamenilor fără 
'.~ ;au aparţinând Evreilor c;~:~na. o, nouă furtună în presa 

u: La Valette a dat n '„ d A au plans la aceiaşi A I U 
t 1 umai: ecat d' .. 

V ~: d~ Bucureşti, ca să adreseze g or ulme. lui Mellinet, agentul 
rn m sate a . uvern Ul român tv . un Ul anumit num V d o no a contra 

,mea ~cesta - o atingere a d. ar ... e Evrei, ceeace constituia 
Constituţiei ispoziţnlor Convenţiei· d 1 a: · ea I858 

. această necugetatav . t . ult· · m ervenţiu d' ,imi de cerşetori· . ne iplomatică în f · şi vaaabon · 1. avoarea 
' marele Kogălnicea o . z1, spo iatori ai ţăranului . V . nu a ştiut - prin un V . şi ora-raspuns bme cântărit 

Eminescu D ' espre drepturile pol"t' I ice ale Evreilor . V ŞI erax. 
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şi obiectiv, demn şi energic- să stabilească, pentru prima dată şi 
odată pentru totdeauna, după ce a respins toate afirmările calomnioase 
ale Evreilor şi A. I. U., .următoarele: „In adevăr, în România, chestiunea 
Evreilor nu este o chestiune religioasă, ea este de o natură cu totul alta_ 
Ea este o chestiune naţională şi, totodată', o chestiune economică. In. 
România, Evreii nu sonstituie numai o comunitate religioasă distinctă : 
ei constitue, şi în toată accepţiunea cuvântului, o naţionalitate, .0.iferită 
de aceea a Românilor prin origine, prin limbă, prin îmbrăcăminte, 
prin moravuri şi chiar prin sentimente". Şi mai departe : „Atât guvernul 
cât Şi naţiunea, avem dreptul de a fi îngrijoraţi de progresele acestei 
naţiuni străine care trăeşte în mijlocul nostru şi al căror număr creşte 
nepregetat prin imigrarea Evreilor din Galiţia şi din Podolia, provincii 
ale vechii Polonii limitrofe cu România" 1). Astfel, a pus problema evre-. 
iască marele om de stat român, care găsea, în sine şi în naţiune, atât 
curaj ca să reziste celor mai formidabile presiuni ale tuturor org:miza
ţiunilor evreeşti-politice şi financiare, de presă şi ocult~-şi, totodată, 
să statornicească dreptul suveran al ţării de a dispune liber de pre 
rogativele constituţiei din 1866, garantată şi de marile puteri. Şi termin 
răspunsul la nota de mai sus cu aceste memorabile cuvinte cari define 
pe deplin noţiunea de bărbat de stat şi misiunea lui : „Această voc 
(a naţiunii ameninţată în naţionalitatea şi în interesele ei economice 
~poate fi înăbuşită de străinătate, dar nu este îngăduit nici unui ministr 
român, oricărui partid ar aparţine, de a nu o auzi" 2). 

Legea asupra poliţiei rurale elaborată de guvernul liberal în 1881 
care statua aşezarea străinilor şi vagabonzilor prin comunele rurale, 
fost - după căderea lui I. C. Brătianu în 1888 - cu mult îndulcită 
prin deciziunea din 7/19 Oct. 1892, a partidului conservator. Dar 
guvernul liberal, revenind în 1895, redă depline puteri ministrului cf 
interne şi consilierilor comunali ca să aplice ei legea de siguranţă din 188 
Aceasta .a nemulţumit adânc pe Evrei şi toate organizaţiile din ţar 
şi din străinătate 3). 

Monopolul băuturilor spirtuoase instituit în 1873, pe considera ţiu 
ele ordin fiscal şi higienic, încuviinţa acest gen de comerţ în baza 
licenţe eliberată numai acefora cari dovedeau calitatea de electori 
comunele rurale. Datorită acestei legi a partidului conservator, jumăt 
din cârciumele evreeşti fură închise, cu excepţia acelora unde Ev 
au ştiut să eludeze legile sau să câşt_ige bunăvoinţa ·autorităţilor. Ac 
măsuri au fost denunţate Europei ca o nouă persecuţiune şi au prov 
intervenţia puterilor străine 4). Numai Rusia s'a pus deacurmeziş 

r) Bujoreanu, Colecţiune de legiuirile României vechi şi noui, I, p. 812 şi u± 
z) Ibid, ibid. 3) şi 4) Ver8X, p. c. 
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Şi prinţul Gorceacof, prin adresa către re r , . . V. 

oă .corpul diplomatic dela. Vie t . p ezentanţn sa1, demonstra 
A • • • · na es e pornit pe nedrept î t · 

mamei ş1 atrăgea atenţia diplom tul . V • V mpo nva Ro-
•. a Ul sau ca legea b V t îl . 
toase nu \.iolează niciun tratat i nu ati11 . . au ur or spir-
cipatelor cu sublima Poartă şi şv t t 1 ge cu 111m1ca raporturile Prin-

v . . ca o u este o afacere p · t v 
c. omporta ridicarea ei la înălţim . h . . ur in erna ce nu 

. ea unei c estmm de drept bl. 
pean ş1 că este singurul IDÎJ.loc t R A • pu 1c euro-
d 1 pen ru oma111a·de a ieş· d" t , 

e ucruri intolerabilă. Prin ac t v . t · . 1 
1ll r o stare 

f , V • eas a m erventiune A I u · · , 
.ranta, iar puterile se abţinu v d 1 . 'V : · · · a 1eş1t m-

p V ra ea once masun 1). 
entru apararea economiei nationale s'a A 

legea contra comertului de loterie • , A 88) 1 promulgat, l:t: 1883, 
bul ' ' iar 1n 1 4 eaea contra tul · am ant. Comerţul de lot . f ' . 0 corner, u1 

ene a ost o noutate mtrod V d E .. 
.a noi şi servind anumite case d. L. . usa e vr€11 de 
căruia se câştigau de o mi1"e d lfn ~l~~ca ŞI H~mburg, comerţ datorită 
· . e am1 11 evreesti un m · · d ranc1 ca simpr b ·f· ' 1111mum e 72000 ; ' a o1111care la un număr co ·a b ·1 d . . . 
eşeau din ţară în fiecare an Urmvt 1 .. ns1 era 1 e nuhoane ce 
. . a or ea11 contra comerţul . b 1 
are aducea atâtea prejudicii f" eul . , o . . . u1 am u ant 
tabil - . t f . . A :t.s . Ul, 1ncreder11 chentelei şi comerţului 
. aces a a ost 111terz1s m oraşe pent · v 
·.celora servind alimentarea şi . d t . dru on~e marfuri, cu excepţia 

vd . 1ll US na omestică În S h" b 
ga uit, pentru străini şi Româ . A - c im ' era. 

p · 1 .. · 111, 1ll comunele rurale 2). 
nn egea mesenilor din 1902 d V d d 

elor străini cari puteau dovedi· ~ s: a ~a 1 reptul de exerciţiu numai 
. ca, 111 ţara or de orig· V b 

reciprocitate şi cetătenii rom, . I 1 · . 111~, se ucurau 
ţină autorizaţia dela' Camera ~:1.co:e~sai a~:s::~ dov~z1, trebuiau să 
· ~:r;;: :;:~ăa t~e~:c în revoltă, iar S~at~le UniteuZ~:

1

~~!~ic~~:~:~! 
• ' e a provocat tnm1terea unei n t d. 
Haye, subsecretar de stat către toat t ·1 o e 111 partea 

ui dela Berlin al c V • , • e pu en e semnatare ale trata-
ta . ~ arUI art. 44 ar f1 fost cu totul nesocotit de România 3) 

americana care strălucea prin neadevă . . . < • 

elor si ura pătimaşav a E 1 . run dm necunoaşterea 
' vreu u1 acelaş p t t" d · 

udine şi longitudine s'ar. V • re u 111 e111, la orice 
ni1 - n . . V gas1, - a avut efectul de a fi crescut ura 

,. or 1 o-evrei faţa de ţara care trecea . A • 

azuri, dar care nu se lăsa bătută 4). pnn atatea sufennţe şi 

g) Publiciştii evrei, A.I.U. etc. 
şi activitatea lor calomnioasă 

I~~ştot_ lunguldinte:rv~l de şease dece.nii, Evreii au luptat cu dârzenie 
igarea reptunlor politice Cu fieca Anf A . 

resivi mai im ert· . . . · re 1 rangere, ei devenea11 
răz 1, V V p m~nţi ş1, prm ziarele lor cari creşi:eau ca număr 

nea a, cautau discredit ţ d" . eze ara, mastia şi oamenii politici. 
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mci o instituţiune şi nici o susceptibilitate naţională nu era cruţată. 
In împrejurări grele pentru ţară, finanţele acesteia erau obiectul celor 
mai turbate atacuri. La turburarea presei ovreeşti din ţară, se turbura 
toată presa mondială în ·slujba intereselor ovreeşti, se tur bura A. I. U. 
.Cu toate asociaţiile ovreeşti şi toate cabinetele europene şi transoceanice. 

Să dăm câteva ilustraţii de publicişti evrei, aşa cum ne apar în • 
studiile în cari nu uită să Jle dovedească marea etapă de progres ce a 
atins ţara noastră prin contribuţia presei ovreeşti. Iată cum îşi începe 
S. Podoleanu în a sa „Istorie a presei ovreeşti în România", expunerea 
problemei: „Deci, dacă Ev:reii din Principate au avut o presă proprie, 
atunci nu se poate contesta acestei colectivităţi drepturile şi vechimea 
ei, tradiţiile purtate ani îndelungaţi pe meleagurile româneşti şi faptul 
~ă ea şi-a însuşit, încă în urmă cu aproape un secol, limba ţării de baştină, 
nu numai în graiu, ci şi în scris". 

In această lucrare, găsim o seamă de caracterizări ale publiciş
tilor evrei, înzestraţi cu toate virtuţile. Să începem. Armand Levy, 
codirector cu I. Barasch al foii „Israelitul Român" şi director al ziarelor 
„L'Echo Danubien" şi „Etoile d'Orient", proaspăt venit din Paris, 
1nadins, spre a seconda ... sforţările amicilor săi români: C. A. Rosetti, 
I. C. Brătianu, fraţii. Goleşti şi alţii, foarte impresionat de cele se ce 
îritâmplaseră în Templul Coral din capitală, un agitator evreu francez, 
pus în serviciul nobilei cauze a· emancipării Evreilor din Principatele 
<lunărene, care a cerut naturalizarea ... ·etc., etc. 1). Evreul Al. L. Lobel, 
iatăl ziarului „Prezentul" din Bacău, născut în r6 Sept. r876, era „un 
spirit subtil, de o logică irecuzabilă, însufleţit de dorul de dreptate 
şi un adânc cunoscător al iudaismulUi'', urmărind „a stărui ca justiţia 
să devie o adevărată putere în stat pentru toţi locuitorii ţării''. In pri
:măvara anului r878, a strâns contribuţii însemnate evreeşti pentru 
:ajutorarea răniţilor şi a înregistrat aportul Evreilor în războiu 2). Henri 
Carmellin, originar din Austria, autorul, în r877, alfaimoasei broşuri: 
·.„Une circulaire ministerielle ou l'ignorance obligatoire en Roumanie" 
(pe câtă vreme văduva Carolige scria: „Comrhent la ·Roumanie pro-· 

gresse") este socotit ca „unul din cei mai vajnici publicişti evrei" 3). 

Fildermann este acel „vajnic" publicist care a realizat (sic) emancipan;a 
Evreilor din ţară" 4), etc. etc. IK fruntea tuturora, sta, bine înţeles, 
acel Iuliu Barasch, întemeiet01;ul presei ovreeşti din România, „ilustrul 
om de ştiinţă", „civilizatorul României", „unul din cei dintâi pionieri 
ai culturii europene, ai moravurilor europene, ai ştiinţei europene", 
descălecat în r84r din Brody al Galiţiei 6), ca să ne cultive 
civilizez~ şi să r:e arate .. „ calm si;re ac.evf':ratul progres. 

I) 2, 3, 4, şi 5 S. PoJr.:,,:m1:. o. c., passim„ 
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Presa . ~vreiască din Principate urmărea sco uri î . . V 

volte conştnnţa naţionalav i· b" T . . P nalte . „sa dez-
' u irea ronului c:i V • 1 · 

legilor şi autorităţii şi tindea v f · „ cammu m, respe.ctul 
• V • sa ormeze cetăţeni b · · f 1 · · 

s~Kietaţei care să fie totdeauna at . . . . um şi o ositQn 
spirituale pe altarul patri"ei· g t .a. a~şidsacnfica puterile lor materiale 

par icipan cu corp · ufl 1 . cele mari ale naţiunei" _ r. • , şi s et a mten:sele 
aşa se scna m Frat ·t t " v în 1879 1) în t . 11 t 1 " . erni a ea , aparută. ' om up e or pentru c:pa ·d · :,Prin calom .. . . V • ~ rgerea zi unlor cetăţii româmşti 

" V vmi şi amenmţan. „Israelitul Român" . ' 
urmarea sa realizeze princi . 1 t 1 . . al h11 I. Barasch 
legilor, fără distinctie d"e rel· ~iu ,,o deranţei şi al legalităţii înaintea 

, igmne eoarece E · · 
această egalitate" v ' , " vre11 nu se bucură de 

•. V • • • • ca poporul roman uf · . sa nu fie toate în · . . ' „nu va s en ca legile ~ale 
armonie cu spintul mod 1 . 

mijlocul unui edificiu strălucitor "ă V , • ern :a_:e e-a d:ctat şi ca în 
. Timpul" 1 . H . V ~ ramaie o ru111a veche şi sumbră" 2) 
·"v m unv1tz, aparut în 1872, în române t . . v •• 

ca " . . . . a se nesocoti Jidovii t . 7 e ş: ebraica, scna. 
zaţiunea pentru că nu este n· . es .e ~d se nesocoti mtehgrnţa şi civiJi-

ici un J i ov . h 1 b. . . 
resănuştiecitiînlimba1 . . . . ama, ir3ar, sacagiu, etc. 
tentativ acest H "t m. şi prm urmare să nu fie civilizat!' şi adresa 

' UIW1 z, pnmul nnmăr ln" c · ' 
rompetei Carpaţilor care d i. esar Bohac, conducătorul 
Vocea Apărătorului·': d. I ~nunţSa Camerei marele pericol E.Vreie~c 3) . 

.m aşi, 24 ept r87z t' d d · · ' 
raternitate Patriotic:m" 1 . "I · 'pur an eviza „Libertate 
A ' ~ , a Ul l'v arcu Feldm C' · 
andu-se cu formula lansată d B F p . . a~n- ampeanu şi ocu-

eritoare la emigrarea în Ame . . r. ern:ot:o .m Rumănische Post, 
A enca, anunţa ca ziarul a ie "t d" I 

rea m care au căzut şi zac I d .. d. , . şi 111 „pu -
ţară s'a format artidul r . u ei~ m ~omama dela r866, de când 

M ~ oşilor şi fracţiunea liber independentă" 4) 
I are parte dm calomnii la adresa . . . . V : • • 

litici şi a organelor admi . t t.. 1 J~stiţiei ţar11, a oamenilor 
• , • ~? ms ra 1ve e debitau aceste gaz t c: · 
romaneşte can riu erau cetit A "d. f . e e - ~cnse 
înţelese de nimeni Frat \ 

1~ 1 ,~ş oarte mult gustate, în ebraică. 
ck, în I88r, lupta. c~ntra e::l a ea , .condusă de Beck, de rabinul 
ngare a' Evreilor din cornu 1 or~ c~n nu s,e mulţumeau cu s.:mpla. 
·, ci orânduiau ca cei· puş· ~e e .şti ca:unele m care au văzut lumina 

1 m si uaţia de a · · 
uJ, să fie calificaţi va b . . , nu-şi mai putea agonisi 
'foă în închisori i·ar laga on~i,fferecaţi in lanţuri, ţinuţi fără de nici 

' urma otocrrafiaţ" A 1 h . . 
are. Apărarea le-o lua Schwartzf:Id El~ m ~ce' a~ ~1 gomţi peste 
ţă împotriva tuturora o . 't ,:i ias. ş1. sa nchcat cu vd1e-

nca t!.e sus -puşi ş1 îm t . 1 . 
barn, directorul fabricei L . . po nva u1 R2.du 

ria o broşură violentă î e:ea, care sclunguia numeroşi Evrei 5) 
du Porumbaru şi is răvi~ ~~7tneşte,. tradus~ :i. în limba germană: 
ureşti r885) 6). p a fabrica de harL1e Letea din Bacău" 

I, 2 • 3, 4, 5 şi 6) S. Podo~f,ann. P· c.1 Fassjn1. 
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Toată presa lor debita asemenea principii de înaltă justiţie şi tot 
soiul de calomnii. Armand Levy în „L'Etoile d'Orient" spunea, senten
ţios, cu mândria şi neruşinarea caracteristice acestui neam, că „A. I. U. 
agită chestiunea de justiţie"; spunea -în legătură cu pretinsele per
secuţiuni sângeroase ce s'a'r fi comis la Ismail, Vâlcov şi Cahul, în r869-
<::ă Alianţa Israelită urmăreşte „în înalta sa sferă umanitară o acţiune 
binefăcătoare ; de a fi cu bunăvoinţă ascultată de toate guvernele ; 
de a lumina opinia publică şi de a domina chiar pe cei mai recalcitranţi" 
şi ameninţa, Armand Levy, „a dezlănţui vânturile cărora,nici cei mai 
tari nu i-ar putea rezista", fiindcă „Alianţa Israelită agită chestiunile 
de justiţie, ea are cuvântul repede şi braţul lung" 2). Relativ la „sacri
legiile ce le-ar fi comis Românii în catedrala din Ismail - fapt de care 
vom vorbi - M. Fr. Peixotto, consulul american, comunica, în scri
soarea din 6 Februarie I872 către secretarul de stat M. Fisch din \Vas
hington, că populaţia s'ar fi năpustit asupra Evreilor „jefuind casele 
şi făcând să curgă sângele" şi adaoga că „mii de Evrei au traversat 
Dunărea pentru a căuta refugiu la Turci". Toate erau agitaţii şi calomnii 
organizate de A. I. U. şi difuzate Jn lume prin ,;L'Etoile d'Orient" a lui· 
Armand Levy şi prin alte foi şi broşuri evreeşti. Una din acestea, editată 
de A. I. U„ difuza în lume persecuţiuni şi mişcări sângeroase imaginare, 
jafuri şi sacrilegii ce n'au avut loc decât în imaginaţia veninoasă a 
defăimătorilor - toate erau date ca luate din dezbaterile parlamentare· 
din r867. In legătură cu „mişcările sângeroase" dela Vaslui, în i868, 
A. I. U. răspândea, în mii de exemplare, un apel prin care se cerea tuturor 
filantropilor de a se veni în ajutor c~ior I50 capi de familie cari ar fi 
fost în mod inuman alungaţi din caseîe lor - în realitate, era vorba 
de 25 Evrei cârciumari cu brevete de licenţe pe nume false. Referitor 
la Evreii înecaţi la Galaţi, era vorba de evacuări de prin sate ale Evreilor 
găsiţi vagabonzi şi câţiva transportaţi, prin Galaţi, peste Dunăre, la 
Turci, cari, plictisiţi de această afacere, au aruncat pe câţiva din ei 
1n apele fluviulti.i. Despre dezordini la Giurgiu, presa iudeo-germa 
ia.nsa ştirile cele mai fanteziste ; presa, prietenă a Evreilor, denunţ 
Europei masacre ce n'au avut. niciodată loc la Tecuciu. Mişcăril 

„teribile" la Ismail, Cahul şi Vâlcov au avut loc în r87z, când Ruş· 
Bulgari şi Greci au maltratat pe Evreii din aceste trei oraşe şi au de 
vastat câteva prăvălii, mişcări provocate de furtul de bani şi de odoare 
sfinte din catedrala din Ismail de unul Sielberman în complicitat· 
cu rabinul Brandes, în latrina căruia s' au găsit parte din lucrurile furat 

· La Darabani-Dorohoi, târg locuit exclusiv de Evrei, ţăranii s'au lu 

l) Ibid, p. 127-128. z) „L'Etoile d'Orient" No. 47 din z6 Iunie, 1867. Du 
Question israelite, Constantinople, 1872. 
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bătaie cu Jidovii răscul +' ·A • 

A a.r1 impotnva pr · tv · A 

ara""'--- tn realitate n' a f t . . . opne arese1 targului d-na 
· f . . ' os ucis nici un Ev . . v . 
Je mţ: .~Iţii (Nov. I878), etc. 1). reu, nici ramţi, ~sediaţi 
Rabinu - toţi cetăţeni străini - ca Rab. . . 

Beck, dr. Niemerower dr 11,.,. 1 . inov1ci, Antoine Levy 
A • ' • .i.u.a vin - asmuţ d ' 
impotnva statului român A L' A eau pe rept credincioşii 

· · · evy 1n r857 · ma sinagoga foc de tumult ' . - ca ş1 Rabinovici _ 
t . „ " pentru a con3ura . amenmtati ' şi propav vd . persecuţ1unea de care . ' ' va Ula revoluţiu 

falvm lupta, în r858 t . nea contra asupritorilor 2) 
era românească er~ c~dneprat şclol:ldo'r evreeşti în care limba de pre~ 
1 tl . ' a 1 1şului şi A t · A 1 U1 Coral - până când A 8 ltupo nva 1nten1eiării 

tmţat chiar de Evreii progr~si~~i ~u6~, ~1 a ~ost Aexpu1zat ca străin, 
In r899, anul secetos . V • an se gasea 111 crâncenă luptă 4) 

t cu urman atât d · A ' 
ru economia noastră ţ' lv e grave ŞI mdepărtate +"· . na tona a, au avut 1 . 

a.r11 man cu răsunet peste m V • • " oe, organizate adhoc, 
tul scontat de A I U . d an ş1 oceane. Mascarada îşi produsese 

, · · · Şl e celelalte org · ţ' · 
-s aţt toate semintiile păm A tul . . ~ruz~ lUru evreeşti. Turbu-
ie şi de revoltav 1Amp' ot . Ran Ul ŞI tnbunle semite turbau de 

v nva omâniei . . 
tanţa, apărută la Lemb A ' pe .care 0 pţtbhcaţ1une de cir-
. erg, 111 I90I Şl S tv d 

s „China auf der Ba1kanh lb' 1" en111a a e Von Jericho 
. . a mse 0 p t 

opofag1 ş1 de Hotentoţi sav1bat . . , rezen a ca pe o tară 
1 ec1,iarpeDr c I I t .. ' e or, ca pe un om care ar m A A • • • • s rate, m1111strul 

Ea deborda numai fi an.c~ in ~lecare zi câte un Jidov la fri-
,Jată cum R. Rosetti ove::ee ş1 ura:- observa J. Lahovary 5). 

ova spre America. Cu pscopulşdte acleas:a :nascaradă a Jidovilor di~ 
f „ e a ovi cat m · d A • A 

11nţa României care p a1 a anc in prestio'iu1 
. . ersec11ta - spunea J'd „ ~ 
1 oame111 supuşi unor 1 . . . b u 1 ov11 - atroce pe 

. . eg1u1n arbare: AI' ţ I . v . 
ti de bmefacere -fi d' R A • :· ian a sraehta, societăţile 
il e tn oman1a fie di t v• V 

r e echipării a num t ' . n s ramata te -furnizau . eroase rupe de J id · · A 
urufonne, plecară din d'f 't ov1 can, imbrăcaţi în vest-
. i en e centre ale M: ld . se transportul pe v .1 f o ovei. Desi o-uvernul ca1 e erate cu titl . . , o 
spre graniţe". Căivt · A u gratuit, ei se îndreptară 

A a ona era tn aceste d't' . 
' lu schimb, mult mai teatr~lă i c~n 1,1u111, foarte grea, 
străinătate prilej· ul d 

1 
ş_~ oferea Jurnalelor evreeşti din 

e a ump e coloanele 1 · 
cestor emio-ranţ1' ş1' d A • or cu povestirea recep-

0 e a castiga · 
dapesta şi Viena lum ' A c~mpasmnea opiniei publice. 

' ea era mgroz1tă · d · 
·al acestor emigranţi D 1 . e aspectul nuzerabil şi 
i s'au înapoiat gratuit. art a v:ena, aceste convoaie au fost 

A d . cu renunle român t · 6) Al · · . 
n u-se pela Galaţi şi d b V ~ş 1 · ţ11 emigrau, 

e arcau la Bra11a, Giurgiu şi Con-
La q~1estio11 juive dans les Chamb . 
pass1m. 3) B. Duică, Ovreii P~ansA Rteonu.m~1nesb, p:_iblicată de A.. I. U. în 1879 
' o c ·) Br · - 1 şi su -pamânt · • • :> oşura citata p "'7 6) V ' em, p. 16-17. 41· s 

, • I • , erax, o. c. . ... ; / · " ... 
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stanţa, ca, numai astfel, să se p~ată aşeza in Muntenia - far câ11 

s'au rnt rs cu t enul dela Viena, s'au introdus cu mii de- cerşeto1 
evrei- cum re~ata la Congresul Ligii Cu:tura'e din Nov. 190 

generalul Dr N. Jugurear:u. 
Cine era, în realitate, vinovatul? Adevărul este că anul secet 

lovise crud pe toţi locuitorii ţării, mai ales pe Jidovi cari trăiau di 
specularea produselor ţărăneşti. Dar Evreii ţineau cu totdinadinsul 
discrediteze Româuia. De aceea, în rgor, broşura suspomenită invit 
ironic, pe D-1 Sturdza să facă o călătorie de agrement prin Europa c 
chimirul în mână în căutarea unui împrumut pentru România în ajun 
falimentului 1). Numai străşnicia politicii bugetare dusă ·de acest n:a 
bărbat de stat ne-a salvat dela falimentul şi controlul financiar eur 
pean pe care îl pregăteau cu toate armele de ·cari dispuneau -A. I. 
şi tc;iţi Evreii, servindu-se de un întreg arsenal de arme grele : mineiu 
şi calomnia mereu :i;epetate, exagerarea neruşinată a faptelor, şantaj 
în plus, toată formidabila putere financiară şi a presei" internaţional 
pe câtă vreme ţara noastră dispunea numai de .nn suflet mare şi de ac 
fineţe a oamenilor politici cari an ştiut să ocolească cu abilitate toa 
greutăţile. · · 

A. I. U. a prezentat Congresului ·dela Berlin - unde activa 
Cremieux şi Gambetta- un memoriu, .în care, în esen}ă, se spunea 
„aproape în fiecare an, Europa este mişcată de povestirea răscoale! 

.a. crimelor şi jafurilor sau de expulzările în masă ale căror victime s 
Evreii, îndepărtaţi dela ramurile de comerţ, etc." In „Encidoped 
italiană", sta ·scris: „Principiul admis în tratat (r878) n'a avut efec 
practice în ce priveşte pe Evrei, cari, în afară de câteva sute c 
luaseră parte la războiu şi au fost naturalizaţi în r879 sau de câ 
cari mai târziu au fost naturalizaţi individual, an continuat să trăi 
în trista poziţiune de străini fără prote<?ţia niciunui guvern străi. 

Stern, preşedintele U. E. P., târziu de tot, se tânguia „urbi et or 
că coreligionarii lui sunt persecutaţi. Şi ne insulta familia regală, arma 
biserica şi şcoala, simţilnântele noastre cele mai scumpe, datinile noas 
cele mai de preţ, bărbaţii de stat cari au contribuit la întărirea ţă 
ştiinţa şi arta românească, "''Duna înţelegere între cetăţeni . . . . J 
tificau toate oprimările suferite de Românii. din provinciile subjug 
iar Evreii din Ungaria ne promiteau libertăţi pentru poporul român 
din Ardeal în schimbul emancipării Evreilor din Principate -
cum ne declară solemn marele_patriot V. A. Urechiă în ,,Apăr 
Naţională" dela I5 Ianuarie rgoo, transacţie cei s'a propus de un Ev 

1) China auf der Halk~nhal·binsel, - apud, Vernx, 220-221. 
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pericol naţional- era vorba de 25000 Evrei cari ar fi răspuns la apel, 
printre cari mii de voluntari, iar aceia carin'au putut fi admişi ca activi, 
s'ar fi înscris în serviciile auxiliare. Pe de altă parte, spitalele ovreeşti, 

· sşezămintele şcolare şi sinagogile toate. au fost puse la dispoziţie, iar 
din cele 4 milioane lei subscrişi pentru a se veni în ajutorul văduvelor 
şi orfanilor, cel puţin jumătate reprezenta aportul Evreilor 

1

). 

Şi când cunoaştem foarte bine că una din cauzele cari i-au împins 
spre noi din Polonia, Bucovina şi Rusia a fost tocmai fuga de recrutare. 
Toate mărturiile trecutului ne arată că Evreii nu s' au împăcat niciodată 
cu serviciul militar şi, dimpotrivă, armata a avut oroare de ei, fiindcă, 
din totdeauna, el. au introdus conruperea funcţionarilor, influenţele 
de tot felul, simularea bolilor, falsurile în starea civilă, substituirea de' 
persoane; ei s'au mulţumit să treacă cfoar pe lângă consiliul de revizie 
şi să obţină certificatul de dispensă pentru un motiv oarecare. Arnia
tele austriace aveau şi ele oroare de soldaţii evrei cari introduceau panica. 

Ca să dovedim şi pentru războiul nostru de întregire afirmaţiil 
de mai sus, să ne referim şi la alte date, precum şi la aprecierile specia 
liştilor în materie. In campania din 1916, când au fost chemate toat 
elementele la. mobilizarea generală - pe câţă vreme, în campania d" 
1913 a fost o mobilizare parţială, de unde reiese falsitatea datelo 
din Biiletinul A. I. U. :.-·Evreii au dat circa 32000 soldaţi, grada 
şi ofiţell! auxiliari, pe câtă vreme Românii au dat peste l milion. D" 
cei_32'19Q Evrei; 26000 - adică 82 % - au dezertat la inamic, au spionat 
au comis acte de trădare sau au pactizat cu inamicul rămânând î 
zona ocupată 2). De felul cum s'.au purtat în războiul acesta, general . 
Panaitescu ne lasă următoarele însemnări, cari îmbracă caracter · 
unui certificat în afară de orice discuţie. Anume, iată ce zice : „Prezen 
jidanilor în mijlocul trupei este o mare nenorocire. In primul rând, • 
loc să stăm cu ochii la inamic, trebue să păzim pe incorigibilii dezerto 
Al doil~a, fuga lor ne demoralizează soldaţii. In fine, inamicul ş 
dela aceşti fugari care este situaţia trupelor noastre şi este la cur 
cu toate mişcările pe cari voim să le facem" 

5
).. Hotărârea unanim lu 

de . ..toti comandanţii de unităţi de pe front a fost scoaterea Evreil 
de pe l!niile de bătaie şi vărsarea lor la serviciile auxiliare sau sedenta 
Nu vorbim de atitudinea acelor Evrei cari, în timpul ocupaţiei, s 
veau liste negre cu aceia cari îi credeau antisemiţi sau le stricas 
oarecari socoteli 6). Pe toţi aceştia A. I. U. îi dădea în 1Buletinele ei, 

cetăţeni de cea mai aleasă specie. 
. 1) :Bulletin de A.lliance pour l'annee 1913· 2) Vera:x:, 3q7. 3) Vezi Vei 

4) Vezi art. din „Porunca Vremii" : 1Jnde sunt ... eroii? din 3r.3.938. 5) Ibid, i 
Din arhivele statului major al diviziei VI, reiese că în general, au dezertat la ina faţă. de o, 18 % români, 4, 72 % evrei sau, pentru un dezertor român, 26 deze 
evrei la inapiic. 6) C. Kiriţescu - Istoria răsboiului pentru întregirea României. 
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D V ; upa această parenteză s V • 

. 1 se arată cum oameni de st t' aClr;vemm la Buletinul A. I. U. A . 
de g · · a ca emencea · L ci, 
• . ra~a Jignire adusă dre tului i . u ş1 uzzatti erau indignaţi 
Şl angaJamentelor luate faţi d E nternaţ1onal, respectului .tratatelor 
·.~ Evrei. Tot acolo .sunt r e d uropa prin atitudinea noastră fată 

n 19
13 

d · epro use toate de b t i1 , 
• , 1ll care reiese că guv ul z a er e parlamentare 

US V de a da o dezlegare favo;:~ilă cons~;vat~r ar fi fost foarte bine 
easta bunăvoinţă a fost zădărnicităp~o em:1 evr~eşti, dar că toată 
oarte al Evreilor, venit la p. t • . e partidul liberal, duşman de 

G
v • A u ere lll 1914 
as1m, in cele ?7 pa· . . . v . ·v - giru rezervate E ·1 d" 

.·. nun~1ta a declaraţiilor făcute de vr:~ or .1~ ~omânia, o analiză 
. entulU: cu referire la problema evreioan:em1 pohtic1 şi membrii parla-
le. Pnn acest fel de a . . . asca, pe care o tratează în 7 ca . 
· ţ . . pnv1 problema dif pi-
an el, toate calomniile împotriva ţv . .' se uzau, prin Buletinul 

umări: peste 300.000 Evrei stă •. aru noastre, care, la acea epocă 
Dar nu numai A. I U , . p~1 pe toate izvoarele de bogăţ" 1), · . , s1na . v . ie . 

. adre~au puterilor europene ca ~~g~~~ co~u~1taţ1le şi toate comitetele 
ce .. Fiecare ins, tot Evreul îi ar erv1~ă. m afacerile noastre lăun
ten străine. Ac:.a I C B v't. ş ogase pnv1legiul de a se adresa . 
t • .,. ' . · · ra 1anu spun v . • unei 

fu e catdecât lovit i·n . t 1 . ea ca, ondecateori un Evreu 
. . m erese e lui 1 v se 

rop1at ş1 se declară sudit U . ' . a earga la consulatul cel mai 
~urne I. H. Zoller, se adres: ~af1tal1~t e_:rreu din nordul Moldovei 

u1 Americii, contra somaţiilo~ ~ egraf:c, 1ll 29 Aprilie 1876,. consu' 
r fi dat la mii de fami1·· di . e a parăsi ·domiGiliul în opt zil -

d" 11 n JUd. Doroh · 2) . e ce 
·. or . me ca cârciumarii evrei să ără o1 V - adevărul fiind că s' au 
or din legea asupra licenţelor pt seasca satele, potrivit prevede-

K E F · v ' e c. 
.. : .• ranzos tiparea „Aus Halb-As. „ 
11 dm :Bucovina şi Moldo . ien (In Semi-Asia) cu im-
. "îl va Şl numea t t V 

lllCl e austriace, poloneze ruse . . oa e secaturile evreeşti din 
ne de cultură a). La Lond· ' V şti .ş1 ale noastre „culturbilder" -

. . ra, aparea m 1902 'l'h R r se mhtula „A record of e • '. . ' e oumanian Bulletin 
;Press, la William Clowes apndrsSecut!?nI1ssued for the information of 

âşt . . ons n ac t bul . 
" ige mila opiniei publice d" t . V • es etm. se urmărea :să 
· · m oate ţanl . ?lOl, ca, prin discreditare ş1· . e asupra soartei Evreilor 
o A • v' presmnea guv 1 V .m~m sa le acorde drepturi oliti . ern~ ?r, sa constrângă 
~ ca_:id se simţea nevoie; ace~t b~:·. Pnn ~panţmne~ ocazională, 

or m legătură cu legile rom. t. tm ataca toate nemulţumirile 
aneş 1 care aveau drept scop să asi-

r) Iată aceste 7 capitole. p .. a Evreilor· Not 1 · · ohbca de eliminare· L · . . . 
a şcolară; O an:he~~ V. :Boerescu din 28 A.ugust :~1 rest;;1ctlve; Situaţia în 
or indigeni 2) V a asupra chestiunii "evreeşti '. D 59 •. catrp marile puteri. 

. erax, 
1
54· 3) M. Eminescu p 

5
{1 lragostea faţă de ţară ~ ' · o. 4 Verax, 2 34• 
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gure fiinţa etnică .a statului. Monde I1lustre propaga gra~uri minci
noase, cu subiecte din ţările barbare din Asia ca petrecându-se la noi1). 

Aşa, Evreii din ~ )lna,, prin scrisoarea comunităţii israelite către 
ministrul de externe al Italle\, cereau înlăturarea „ruşinei pentru civi
lizaţie", pentru ca supuşii italieni să fie trataţi în convenţia comercială. 
dintre cele două ţări- Italia şi România - în chip deosebit"it). 
Aflăm dela marele Eminescu d o deputaţiune a consistoriului evreesc 
din Paris a înaintat ducelui Decazes, ministru de externe, o cerere prin 
care se cerea ca guvernul republicei să nu încheie cu România convenţia 
comercială până ce Evreii nu vor fi căpătat drepturi egale cu Românii 3). 
Evreii din Bucovina, prin .Camera de comerţ şi de industrie constituită 
din .o majoritate evreiască, invita, pe ministrul de externe dela Viena~ 
ca, în cazul încheierii tratatului comercial din 1875 cu România, să nu 
dea uitării nici situaţia precară a „Ovreilor români", pe care .o ide 
fixă a Românilor îi persecuta într' atâta încât maniacii ideii comit 
gravă i!).fracţiune la . dreptul internaţional 4). Adunarea generală 
A. I. U. din Viena „ruga pe venerabilul preşedinte, cavalerul Davi. 
Guttman, să iµtervină, prin înalta influenţă şi relaţiunile sale pe lâng 
finanţa israelită, ca să refuze guvernului rofi?.ân orice nou împrumu 
(este vorba de anul 1900), atâta .timp cât nu se va îmbunătăţi soart 

Evreilor în conformitate cu tratatul dela Berlin'' 
5
). 

Personalităţi de seamă, deţinători ai presei şi oameni de sta 
erau, pentru Evrei şi luptau împotriva noastră. Iată pe profesorul elv 
ţian Bluntschli - autor al .dreptului internaţional codificat, - car 
admitea intervenţia străină în afacerile lăuntrice ale unei ţări, precu . 
admitea şi teoria absurdă a continuităţii Evreilor .în Dacia 

6

). G. Cle 
menceau, marele Clemenceau, era şi el pentru ei. Evreul Luigi Luzzat' 
ministru de externe al Italiei, însera, în Corriere della Sera din 
August, l9I3, următoarele drept răspunsJa afirmarea categorică a 1 
'fake Ionescu că art. 44 din tratatul dela ·Berlin nu mai este chesti 
de drept internaţional, ci o simplă' problemă internă: „Independen 
României a fost recunoscută de puterile semnatare ale tratatului del 
Berlin sub rezerva expresă a angajamentului formal luat de guvern 
român de a executa art. 44 al acestui tratat şi de care Puterile lua· 
act. Aşa dară, emanciparea Israeliţilor români este şi va ii o condiţi 
permanenta a independenţei României''. Dar precum spunea şi C. Ste 
chestiunea evreiască era· „o afacere internă şi nimica, venind de afar 
nu va putea influenţa guvernul liperal în dezlegarea acestei probleme"· 

1) Verax, 273. 2) Eminescu, p. 5n. 3) Ibid, Evreii din Franţa şi România. 4) 
Mikulicz, Bukowinaer F(andels und Gewerbekammer, etc. ;\pud B. Duică, o. c„ I 

5) Verax, 222. 6) M; Eminescu, Scrieri politice şi sociale .. 7) Bulletin .de l'.AlHăn 
annee 1913, .P· 77. 
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Cân~ ~· ~anoviceanu s'a dus la direc i . ' . 
ue et htteraire" ca să-i bl. V ţ a penod1ce1 „Revue poli-

1cat de un anonim E y . a ar 1co ul calomnios ·b1· pu ice un raspuns 1 t. 1 
.. . . , . oung, directorul 1 f pertinenţe: „Non non . 

1 
' -a re uzat cu aceste 

A ' , non . nous sommes 1 
ceasta era presa franceză stă ânită d ~o1:r es Juifs !" 1). 

Foarte puţine glasuri priet ~· d e Evrei ş1 Evreofili. 
·urajarea sau în favoarea R :n~ş· 1A e peste hotare se auziră pentru 

• V d omame1 m această pe i d V A 
ma e agitaţii. In şedinţ d. F r oa a atat de lunuă 
hi ul 

a m 17 ebr 1879 a S tul · · "' 
c z Pepoli ne trimetea . · ena u1 italian 

t
. . un prietenesc mesag· . I A ' 

s 1unea Evreilor este o eh t' . iu. " n Romania . . es mne socială In · A ' 
eu dreptul de a poseda 1 1 . ziua in care vor avea 
.. ega mente tot solul A 1 

mica proprietate va dispare în întregi, " ~) roman e va aparţine 
r şi de prietenesc era al 1 . L . me . Un glas, tot aşa de auto-
drept din Paris ~are cond Ul ot1:1s Renault, profesor la facultatea 

n· al său art. 44, - pri· . ~mna m:ervenţia tratatului dela Berlin 
nc1pm unamm adm. A d ' ernaţional" 3). De depart d is 1ll octrina dreptului 

.. A . . e, e peste Canalul M' · 
mamei, Houtson Stewart Ch b 1 . anece1, prietenul 
să-l amă toţi. Acordaţi' Ean1 ·1er am striga atât de tare, prin 1900 

· " vrei or toată t · ' rdaţi tuturor străinilor . af v d pro. ecţia legală pe care 
0 

ţă . . . , ara e asta daţile h' 
re1, privilegii mai mari . lv ţ• . (d ' - • ca vec 1 locuitori ' asa 1-1 e oarece · 

a aceasta) să lucreze pe câ ul . . . nu mai puteţi împie-
• t.;:· mp comercial şi md t · 1 d 
1 ume cum lucrează Nu 1 d . , V d us na , ar contro-. . e aţ1 msa rept . l.t. . 
netate rurală I A f un P0 i 1ce ş1 drepturi de 
. · ace aceasta ar îns 

cide. Şi băgaţi de seamă E . . V emn~ pentru România a se 

bl
. „ . ca vren sa nu aJunuv v d · 
1ca pnn gazete si minţi'le . . . ·1 . ,,,a sa omme opinia . .. , şi m1m1 e pnn st v A · cţiunei de librărie 4). Edua d D apamrea şcoalei şi a pro-
. . , , r rumond autorul 1 V •• 

ivie şi director al ziarului L l'b ucrarn ' La France 
ru,l .. fel atenţia I>). " a 1 re Parole'', ne atrăgea cam în 

€u cât ne ap ·V d . . . ropiam e vremea noastră t At .. 
e, lllJUriile, exagerările ş t . el . ' _cu .a a calomnnle, min-

' mai impertinente Ace~t an aJ e ş1 presmmle deveneau tot mai 
i1 . . ea erau armele cu ca . E .. 

e şi la poarta cetăţii rom A t. V • n vren loveau în 
.006 de suflete. . aneş 1 ca sa mtre buzna cu cele aproape 

Cea mai formidabilă putere armată d V • V A 
resa europeană şi trans-oceanică r d ez~anţuita !~potriva noastră 

ul şi interesele evreeşti pre '. : acta ta de Evrei sau stăpânită de 
. U:, U. E. p J C· ' cumş1 voate organizaţiile lor: I. O. B. B 

· " · · A. sau o alta anexă A J A (A 1 . " -:------- · · · ng o J ewish 

I} „La question juive en R . 
vue Politique et litteraire du~~~~\:: p:v _juridique et social". (Reponse , 

apegnJo Td'Ital~a: atti parlamenta;i. ş' edin2ţ~ da1:1s, l88F2, p. 5. 2) Gazetta ufficial: 
· · anov1ceanu n 17 ebr 18 oo. -) Id ' 0 · c., P· 5· 3) Ibid, ibid p ) ·. 79,. P· 1422 - col. :> em. ' · 22· 4 Dm scrisoarea trimiSă 
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1 

.il i sectiunile răspândite pest~ tot globul 
Association), cu toate loJ V e ş A , presa europeană care, în genere, 

A p A d odata mana pe . 
pămantesc. " unan . . ţAţ rea urilor între clase ş1 popoare, 

. d ţ• tă luminarea, ci a a a E . nu mai are e m . . V t tă" 1) scria marele mmsecu. 
• • V ă orice. minciuna pa en . bv t i1 

uşor h-1 sa spun V cee· ace au făcut din au ur e . . r stica europeana . . 
„Evreit fac dm . 3urna 1 

V E 1 care redigează Pester Lloyd şi 
spirtu oase la noi - otrava ... G. vreu.l r şi· a celorlalte naţionalităţi 

hi · tra ermam o 
sumuţă pe :Mag an con F . p esse sumuţă pe Germani contra 

· Neue reie r '·· · este acelaş care, prm . . . 1 t niciodată cu cel apăsat şi se 
. . I t t ţănle ţm cu ce ar~, . ; ·1 

:Maghiarilor. n oa e . . 1 tarea puterilor pozitive a e 
1 A t traficarea şi exp oa kf 

unesc cu ace a m ru . V V A regimentate şi Fran urter •· .„ 2) I . ceiaşi tabara, erau m . d 
Poporului . n a V rt etc redactate exclusiv e . T blatt orwae s, ., . 
Zeitung, Berhner aged . 1, . D altfel principalele organe de pubh-

. . af. ţ• i con eiu ui. e ' d aceiaşi tr ican i a V ţ• .excepţii-erau ale lor, re ac.,. 
A treaga - cu pu me A A . ·1 

citate din lumea m . V • f. ţele ce se găsesc m.mam1 ~ 
· d·t t d ei Aşa ca prm man d 

tate sau coman 1 a e e . . . 1. t . rob1·tav ei reuşesc să pătrun ă. 
· dială can i es e ' 

lor şi prin presa mon 1 . tvţi·i· moderne şi să lucreze .cu o 
. . 1 i înalte a e socie a . . . bli 

în regiumle ce e. ma ·1· ·1 ·1 a şi pe sentinţele op1me1 pn ce-; 
ală autoritate în cons111 e regi or, c V s 

. eg , t diând această problema ). ,.. 
observă I. Levy, s. u. rt• ţ ubliciştilor evrei, cari răspandea 

d v al şi 1mpe men a P · . v . · · In razne a . . A t V. vt te împotriva ţarll ce-1 
. t t calomm1 m s rama a . V • 

cele ma1 sfrun a e ; . a târziu să se rn mas 
adăpostea, a făcut, într'unftlimpafl, ~eş1 ~:~a acela~ S. Podol.eanu, 

A t · lor Ast e am · di 88 aspre impo nva . .·~t legii asupra străimlor . n I I• 
V A 885 guv:ernul, urma or . . . 1 b .,, -

ca, 1n I , · . 1 t d caAţiva pubhc1şt1 „ce e n 
A • t ramţe un o e • • ţ V". a zvarht pes e g ' . V t din ărinţi originari din ara 

Elias Schwartzfeld, „deş1 nascu lh ? ambii la Bnkarest 
B · I Bette eim -

dr. Gaster, dr. roc~ner, : d ctor la Bukarester Zeitung, 
Tagblaţt, Iulius Schemb-:~11~. r: t Aziel dela „Hajoetz"' Fior 
Rose:vfeld, dr. I. Auer ac ' icil e„ 

1 v cea Botoşan or · d colaborator a " 0 R A l" s'a făcut vinovat ea 
Dr. Gaster, colabcJrator la " o~anusa'a ţăranilor contra Evreii 

fi ridicat împotriva revoltei delal Brus surşo1.aîn Fraternitatea". ·Fior, al 
. rticol în ace aş sen " t 

şi a publicat un a . . îm otriva măsurilor arbitrare luate de a~ 
martir sau erou, se nd1case Pd. E . di·n oră;;elul Săveni- Dorohoi 

. v d up numeros e vrei 7 

rităti faţa e un gr . A d . t ducere· cam ironică la adresa c ' . d h. v van o 1n ro · . ' 
în scrisoarea esc 1sa „a c B vt• u Aln z1·arul v. ocea Botoşamlor 

„ ( · ) I ra ian , · " 1 
pului de guvern . sic ' . A . V d. 1877 publicităţii în ..,Prezentu 

tir dase mea 1ll ' • v· Acelaş erou-mar . 'd h. V A afacerea dela Darabani. Dm . iena 
din Bacău, tot o scrisoare esc isa m 

. D . drepturile politice ale Evreior. 3) Op. cit. 
1 şt 2 ) espre 

• 
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·te, în 1885, o altă scrisoare, tot deschisa, în „Vocea Dreptăţii"~ 
axe reia din nou cazul Evreilor din Dorohoi, anunţându-şi sosirea 
ară, de oarece capitala Austriei nu-i îngăduia acolo şederea. Dr~ 
ter, în ultimul număr al gazetei sale, se ridica vehement împotriva 
rnului liberal : „Evreii nu vor pierde niciodată pe apărătorii lor. 

'Şi capetele hidrei, vor creşte şi capetele tinerimei (evreeşti) spre a 
ta .pentru lumină şi progres contra falsului liberalism şi a persecuţiei 
gioase". Peste tot şi cu orice prilej, la Români, antisemitism pe 
ă seligioasă. Acelaş doctor Gaster - Ronetti Roman, în lucrarea: 
ouă măsuri", scria că înlăturarea Evreilor dela anumite drepturi e 
:·neajuns pentru Ţara Româneascâ şi atrăgea luarea aminte între
du-se că este bine pentru statul român ca stat de a respinge, de a-şi 
răina şi mai mult pe Evreii pe care-i are ? Şi, comparându-ne cu 
garia, stabilea aceasta: „România nu înseamnă nimic în cultur~ şi 
omie. Bulgaria i-a luat-o cu mult înainte. Rolul ei în Orient este 

ii.siv politic" 1). Un alt gazetar evreu numea bandit pe fostul 
dinte de consiliu Lascăr Catargiu. 
Ceva mai târziu, un g~zetar bârlădean vroia să se facă chiar 

oluţie, pe câtă vreme U. E. P. cerea să aibă un ziar zilhlc şi. o secţie 
rică în relaţiuni cu diferite societăţi existente. „Adevărul", întemeiat 
880, „Dimineaţa", „Lupta'! şi alt~le -la cari se vor adăoga, spre 

· ea noastră, multe foi naţionale conduse de Români de baştină, 
fi tribunele de pe înălţimea cărora va răsuna, tumultos şi injmios, 

enii dearândul, insulta la adresa tuturor aşezămintel01;::fundathen
ale naţiunii şi vor avea, în plus, cutezanţa să emită principii de 
aţie naţională, să erijeze în virtuţi păcatele noastre şi să ne terfe-
că adevăratele virtuţi naţionale şi rasiale. 

Intr' o foaie scrisă în. roi:'nâneşte - pentru a exprima . nevoile. şi 
·raţiunile evreeşti, prin anul 1869, li se spunea: „Să nu uităm că -

atea ca şi cerul trebuesc (sic) cucerite. Să îndoim dar silinţele 
tre şi să nu încetăm de a bate la poarta cetăţii române până ni se va 
hide" . . . . . „lozinca urmată cu acea stăruinţă îndărătnică, cu 

energie ascunsă, cu acea credinţă în triumful silinţelor sale, pe 
poporul evreesc sub toate cerurile şi în toate împrejurările le-au 
~' ~). 

Evreii se asociau tuturor ideologiilor dizolvante, precum făceau 
răşie cu toate organizaţiile subversive. Tot N. Iorga citează, după 
·e evreiască „România", următoarelt;.: „Fapt cert este că, .dacă 

ii au fost deocamdată străini mişcării social-democrate a hd 

I) Gh. Călinescu, Istoria literaturii .române, 1941, p. 948. Editura Fundaţiilor 
e pentru literatură şi artă. 2) N. Iorga, Agitaţii evreeşti. 
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Racovschi}, simpatia. lor nu i~a lipsit . . . Socialismul în ţară nu este 
o cantitate neglijabilă şi partiduLnou care este pe drum de a_se forma 
constituie de acuma. o putere însemnată, dela care Evreii pot aştepta 
liberarea· din jugul în care gem". Şi continuă: „Partidul social demo
crat este fa noi singurul care se gândeşte la emânciparea celor câteva. 
mii (sic) de Evrei" .. Drept mulţumire, doctorul Racovschi, expulzat 
din România, deschide, în „Courrier Europeen", focul împotriva Ro
mâniei::pe chestia evreiască, arătând Europei că nici într' o ţară nu sunt 

mai rău trataţi .Evreii dedt în România 
1
). 

.. h) Vizite ale. misionarilor evrei şi evreo-fili. 

In: tot lungul acestei perioade când se agita problema evreiască,. 
în· afară de călătorii trecând prin: Ţările Româneşti avându-şi fiecare 
rost:uridiferite, au descălecat şi mulţi misionari evrei şi evreo-fili veniţi 
cu dinadinsul să facă presiuni morale şi să cerceteze' la faţa locului 
soarta populaţiumi E.vr~eşti - urui venind din îndemnuri proprii, alţii 
trirn1şi ai A. I. U. sau ai altor organizaţiuni evreeşti şi reprezentanţi 
ai presei. 

· Primul descălecat,. 1În I866, în preajma votării constituţiei, 
fostîns:uşi Cr~mieux, întemeietorul şi preşedintele A. LU., parlamenta 
şi. om de stat francez. Fu primit cu~urteme de oamenii noştri de sta 
şi de: însuşi Domnitorul Carol.. Cu aceiaşi curtenie, misionarul Evreilo 
a .oferit. statului român-în schimbul emancipării Evreilor
împrumut de 25 milioane franci. Apelul lui către Rom~ni în favoar 
coreligionarilor săi a fost rostit la Cameră. Şi primit cu multe manifes 
tărî de înaltă consideraţie, el plecă asigurat că li se va face, în sfârşit . 
dreptate .. Este acelaş om de stat care a intervemt, în I867; pe lâng 
Napoleon III, cerându-i să facă uz de tot: prestigiul personal pe lângv 
guvernul român ca să· se pună .capăt persecuţiunilor contra Evreilor 
este acelaş care, la congresul evreesc ţinut în I872; la Bruxelleş 
cerea: ca deslegarea chestiunii evreeşti din România să, se fa 
numai . în ţară şi~ prin ţară; este acelaş care, în I878, tot 
timpul congresului, a stat de veghe şi adresa lordului Beacoti 
sfield-Disraeli o scrisoare prin care îl ruga ca să se decretez 
şi pentru Evrei ceeace s' a decretat şi pentru creştini, atrăgându 
însă •ai\enţia că nici o promisiune a delegaţilor români în frun 
cu .I. Brătianu să nu fie crezute, iar hotărârea congresului 
fie' o; lege ; este acelaş care a îndemnat, în acelaş timp, pe frunt 

r) N. Iorga, A.gitaţiile evreeşti. 
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. 
ei cari. tratau cu: oamenii noştri po11·t1·c1· sav 

1 ţ 
refuze categoric 

ce so u ionare parţială a chestiunii etc etc 1) 
In I86 E · · ' ., · · 

tleşi găseft~ 0:~=:l~~~::~:sI. î~~:~:::.~: soara Evrei~or ~ela·noi 
berale,. antidemocratice şi antiumane - a~e a~ an pre e~ţ1:or an
uă lucrări ale sale·2) cel mai urât . , tT ne a lasat to~uş1;. 1ll' cele 
. .. • d . . . . cer 1 icat ce 1-a sens vre-odată 
e,vad espr~ aceşti vagabonzi şi cerşetori- lucrt:ri deJ·a 
e e cebtor. „ cunos-

In acelaş an trimis 1 A J u · · v 1 . d. R : . u . • . . viz1teaza organizaţiunile din Adria-
~t::ul~: c~~ama, .face d~re de seamă în şedinţa din 9 Ian. I867 a 

. •an ei în R . rAal. dn-: Pans : constituirea a 34 comitete locale ale 
o~ală a E~m;ma r constatarea că, raportată starea intelectuală 

. rei .or a aceea a Românilor de alt cult emite . . 
efavorabilă coreligionarilor lui 3) Si t t . . '. o. opm1e ă . cunipărată cu b · A . · ' ' 0 uşi, campama de presă euro
. am impotnva României era a b v v 

bune pusese tot Parisul în mare fierbere 4) cer a, aceasta 

Un filantrop englez · 1 d · . ' o vrem on onez foarte boo-at S. M 
tefiore - alias Blum b . b • ir . oses . să t en erg, vemt de nenumărate orl. la Bucureşti 

. cerce veze, V ~ersonal, soarta coreligionarilor săi, constata 1 
iere, ca gas1se, pretutindeni, cea mai mare V • V ~ 
un tratament vitreg faţă de Evr . d , b~na_:omţa ş1 .uni. d A . ei, ar na reuşit m partea 

• 1 V e a caşbga drepturi pentru ai lui 5) Şi t t . 
asca lupta îmi;o:riva noastră . ' o uş1, presa 

~~~~:el= ~r3:11 :ese. Una din ele .a avut, însă, mare răsunet în Igoz. 
salutat 1 ~1 . ernard . Lazare, autorul istoriei antisemitismului 

a aşi ca un liberator şi un erou. Rabinul D N. . ută c 1 · r. 1emerower 
a. p~ unu ca:e V luptă pentru toţi Evreii cari, de mii de a . 

n::a~;!~u~:~p(otnva (ca şi Dreyfus pe care l-a apărat vizitator~) 
1 aşa era comparată ţara noastră) In V B 

Lazare decl V V d V • • • • raspuns, er-
i d. . . ar.a c~ " aca locmtor11 români au figuri mai distinse 
o :n 1G~ld1~, fig~nle Evreilor dela noi exprimă durerea sufletului" 
.:e: ~:l ;Aa ~aş; la Bucur:şti a fost un adevărat triumf-toată 

. _u an ~- .cu entusiasm prin gările pe unde trecea a eşti, a fo:_t pnm1t cu mai puţină înfierbântare şi fuga lui ~ f:t 
. aştept~ta'. sfătuit fiind de autorităţi să-şi scurteze vizita A. 
s, a tnmis lui D 1 ,. . · JUns 

nilor şi îl ruga să in;e~:::~ ~)~cnsoare în care denunţa barbariile 

.I). Vezi M. Schweig - Fapte i idei . 
U:fs en ~oumanie, 1867, Paris.ş 3) Ve~ts~fe ~1 ur,m. 2) Les Juif~ en Moldavie 
uţ 1857 - după Th. Codrescu: Cotropirea ji~~~~a~~_I·, U.REe .. ~I1:1Uul2~llf.e~ţl:l;l 

tmc; p; ·134. 5) Ibid, r -I . · . . a 1ll omarua, Buc. 1867. 
Adevărul din 5, 7 şi 8 ~~i, }c]oJ.I r.. D. Pr~topopescu,.·p~ 23~ 6) V~rax, 226 
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G uz din Viena, ne-a lăsat o 

Un alt publicist evre~, Dr. H~gq b;. at în această materie-o 
. l" V d venin care s a pu lC • ţ 1 

scriere cea ma1 p ma e . . . t ş1· cu' deosebire, a fman e or 
. v naţ1uni1 noas re , ă 

denigrare veninoasa a . d t "b tele cele mai dezgust toare 
1 · se cuprm a n 11 • • româneşti. In lucrarea Ul, • . d vavruri geografice, istorice 
d t v şi a emis nea e 

· ce s'au pronunţat vreo a a tvt are11) Şi alţii şi alţii. 
Şi etnografice tot aşa de de7?us alo . .casă - România era, pentru 

t ţ. Evrell ca a ei a v 2) 
Şi veneau · o. 1, ' "-ţară ovreiască prin excelenţa . 

. ,.,,as Judenland par excel~nce ei, „.u 

. . kizzell aus Rumăuien, Berlin, 
l) Vezi lucrarea: Re1ses d ~ B Duică o. c. P· 213. 

2) Dr F A Theilhaber - :upa · ' p. 229. • • 

/ 

CAP. IV. 

ŢARA IŞI :(NJGHEBEAZA STRUCTURA FINANCIARA 
ŞI ECONOMICA. 

Şi, totuşi, ţara noastră tânără, în perioada de înjghebare dat în 
manentă enervare şi agitaţie, trăind sub presiunea acestei grave 
bleme evreeşti, îşi croia structura administrativă, juridică şi econo
ă potrivit nevoilor şi chemării ce avea să îndeplinească în acest 
:.est al Europei, la gurile Dunării şi intrarea în Marea Neagră. 

Atât sub domnia lui Cuza Vodă, cât şi sub aceea a primului w'o-e, 
baţii de stat români urmăreau să scape de sub orice influenţă străină, 
Muindu-se să realizeze acele· fundamentale reforme politice, sociale 
economice ce reclama trecerea ţării dela regimul agrar autochton 
aza capitalistă apuseană. 

I. Instituirea leului naţional. 

„Netăgăduita dezvoltare economică a Principatelor Române după 
g-I930, este mult stânjenită - observă V. Slăvescu- din cauza: 
ei mari lipsuri : lipsa unei monete 'naţionale, a unei organizaţii de 
"t şi de căi de comunicaţie, la cari se adaogă lipsa unui regim juridic 
aporturile dintre creditori şi debitori". Aşa că atenţia cea mai mare 
menilor noştri de stat era concentrată asupra lipsei unei monetc 
nale care să înîăture de pe piaţa internă acea nemăsurată mulţime 
onete străine - stricate, găurite, şterse, cu valoare redusă, pro -

"nd din. A.-Ungaria şi Turcia, ţări cu monetele cele mai proaste, 
ete cari îngreunau stabilirea unor preţuri reale şi îngăduiau o spe-
ţie nemăsurată din care trăgeau foloase mari o mână de zarafi 

ţ şi calpuzani 1). 

1) V. Slăvescu, Istoricul B-cii Naţionale a Romfuliei; Vechi încercări de orga
a creditul:ui în Moldova, 1834-1857 şi Viaţa şi opera lui Mavrogheni, 1939· · 
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Petre Mavrogheni ]i-a legat ·numele de proectul legii care s' 
promulgat în Aprilie 1867, votată de guvernul liberal, ca min~st . 
de' finanţe fiind Văsescu şi 2plicată de Steege, urmaş':1 acestuia 

1
). 

Pe temeiul ei, se organizează primul etalon monetar naţi~nal pe baz 
de bimetalism. Şi, astfel, în acelaş an, s'a bătut prima monet 
divizionară de aramă în valoare de 4 mil. ·lei, după care a 
urmat, în 1370, 100.000 lei aur, iar în 1873, moneta de argint 

entru 25 milioane lei. In 1877, se emit biletele hipotecare pentru 
~o ~mil. lei şi, de acum, facem cunoştinţă cu banul de hârti 

garantat de stat cu domeniile sale 
2~. • • 

I. Ghica spunea cândva: „In hpsa unei monete .naţionale, cel 
... 1 A ţ v'13) A v 1 mai multe. monete străine au curs lega m ara · şa ca ege 

monetei naţionale din .1867 rămâne prip:ia: l_ov~tură ~e ~e dă sp~ 
culatorilor de monete, acelor .. mii de cămătari ş1 zarafi şi calpuzaru 
cari cultivau pe ascuns acest gen ·de comerţ atât .de rei::-tab' 
'Şi terorizau piaţa şi populaţia din vre~urile. cele ma1 vechi, c 
deosebire, din. perioada numeroaselor razboa1e ce. se ~urtau . 
pământul nostru. Şi,„ fiindcă 111ajoritatea .cămăt~ril~r şi z~ra~il 
erau. evrei, nemulţumirea acestora ţra maţe.. Ş1 gaseau pr:leJ 
intensific.e. agitaţiile. Eiindcă --,,,. cu mul~ă dr~ptate vsp~ne : · . Sl 
vescu - „nu se poate închipţti negustorie ma1 bogata m caşti . 
mari şi repezi ca acea a zaraflâcului, practicată ma~ ci: , deoseb: 
de Evreii proaspăt sosiţi în ţară, mai ales din A:-ustria Ş~ m :peci 
din Galiţia. In chipul acesta, s'au ~dunat ~n celv m:i _;"~u:t t,:-U:P: mse 
nate averi, sporite după aceea prin practica camat~rie~, c~ci, m ac~ 
vremuri, nu se pomenea în ţara noastră de vre-o mstituţie de cred1 

de nici un fel " 4
). • . • . 

Trăim în perioada „când începe lupta - scrie Şt. Zeletm- car 
.caractetizează începuturile dezvoltării burgheze şi face puntea, , 
trecere dela faza primitivă .la faza modernă. a capitalul~i- lupta m~r 
.capitalismul modern constructiv şi _capita~ismul inf_:rior des~ructiv 
între capitalul particular străin . ş1 creditul„:o:n~n orga:i:zat 
baze de stat" între capitalul dizolvant spri3mit de politica st 
telor capitalis~e străine şi capitalul organizator. sprij~nit, de _P. 
litica statului român" 5). Şi mai departe: ;,Una dm msu~ril 
acestei lupte la noi este că ea se ~ezlănţ~i~ în~r: o ~tm~sfera d 
antisemitism, întrucât mănuitorii capitalului mfeno:i; sunt m mare 

majoritate evrei" 6
). 

I) şi 2) v. Slăvescu, Ist. B-cii Naţionale a Româ~ei şi vieaţa-şi op:ra lui ~b 
Mavrogheni 3) Idem,. Viaţa şi opera: lui P. Mavrog~en:, .P: '34· 4) V. Slavescu, 
5) Şt. Zeletin, Cooperaţie' română? Buc. 1926. 6) ·Ib1d, ib1d. · -

. ,2. Infiinţarea Băncii Naţionale a României 
:Instituirea etalonului \aur. Credit funciare urban şi rnral 

Toată economia noastră sufetea, aşa. dară, de pe urma .activitătii 
tăreşti destructive ai cărei principali exponenţi brutali erau Evr;ii. 
andru Moruz, unul din marii economişti ai secolului trecut, se 

câ]mpotriva acestor ravagii :ale cametei. Iată ce spunea, în l86r, 
area Jui operă „Progres et liberte" : „Evreii au făcut tributare 
:;valorile ca şi toate clasele societăţii, dela cei mai bogaţi proprie~ 
ână la cei mai săraci ţărani"1). Şi, ocupându-se de .activitatea şi 

. dele bancherilor .evrej din vremea lui, el îi descrie astfel: „V' aţi 
dit vre-odată la izvorul tuturor averilor evreeşti realizate în aceşti 
ani .din urmă? Care· din noi nu-şi aminteşte .de Leiba-Kahane, · 

-Hoffer şi o sută alţii, a. căror capital monetar (în bani) .nu trecea 
60 ducaţi (galbeni) ; astăzi sunt de zece ori milionari .. Aceasta, 
că într' o ţară lipsită de monetă naţională, .ei au speculat .asupra 

etelor străine, evaluându-le peste valoarea lor ; într' o ţară lipsită 
credit public, ei au ştiut să tragă.toate câştigurile posibile din cre
l lor privat ; apoi au avut în· m.âinile lor agiul şi schimbul tuturor 
etelor în circulaţie şi în uz la noi ; în fine, în afară de camătă, au 
t asupra societăţii şi asupra .nevoilor ei, cu toată puterea in'.te-

or lor" 2). 

Ca să ne dăm seama de puterea .ravagiilor activităţii cămătăr.e•ti 
vreilor, 'Împrumutăm dela G. Zane următoarele: „In 1865, pe;te 
milioane grevează proprietatea fwciară cu titlul de ipoteci. Dobân
.cari trebuiau plătite anual, socotite numai pe 20 % sunt aproape 
20% gin valoarea întregului export al ţării, calculat pe o medie 
re 1862-1866. Ele sunt mai mari chiar decât valoarea întregii 
lte de grâu" 3). Incă din 1859, datoria hipotecară a Ţărilor 

'âne7ti era de II mil. galbeni: 4 miL pentru Muntenia şi 7 
pentru Moldova 4). 

De aci, organizarea creditului de stat era concepută nu n1.1mai 
eacţiune în contra capitalului cămătăresc, ci şi ca mijloc de luptă 
\Împotriva activităţii .economice a Evreilor 5), cât şi pentru dezvol

unei vieţii economice naţionale normale. Atâta timp cât nu vom 
buinţa creditul, striga Iv!oruzi, vom suferi pretenţiile bancherului 

6). 

~) P. A: M„ _Progres et liberte, p: r23. 2) Viaţa .şi opera economistului ,A.. D. 
Zl'. de \!. Slavescu, Buc. r94r, p. 91. 3) Op. cit„ p. 323. 4) Ibid, 349. 5) Pro
~ hberte, p. 128. _4) .Expunerea de motive pentru proectul de împrumut de 60 mil. · 
m.Mon. Of. al Ţaru Româneşti din r86o - după A. D. Xenopol. Istoria Românilor 
ac1a Traiană, v. XIV, p. r53. 
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. . .. chema ţara la o adevărată cru-„,.. C\i alţi contlmporaru, . d 
.l.v.i.oruz, ca " .. . C\ti C\i propovăduia crearea e 

. v A t · cţiunii econonnce evree'I " . . 
ciada impo nva ~ . V V vt acestei situaţii care ducea ţara şi 
instituţii de cred:t ~a:1 sa. P_;m;. ~a-i; Brătianu în faţa acestor probleme 
poporul la desăvarş:ta r~m~. . 

1 
· ~ dezlegar~ aducea mari prejudicii 

atât de grave a caror mta.rziere 1 b A una din scrisorile adresate, 
. . · ste cuvmte ce e re m . 

României, scna ace „... h . . Unei naţiuni cucente d 
• A ul" lui Petre m:avrog eru . " d ·.· 

pnn ,,Roman ' ul d dicare C\i mijloacele de esco-vb· • A• V âne drept e reven 'f • 
tăişul sa iei, 11 ram . n"tă prin mi3"loacele economic 

• A d d" ntră o naţiune cuce A V 0 

pertre, pe can , m co ' A d t . în fapt" l). Şi cere, mea dt 
este nimicită pentru totdeaun3; td1: repI ş~arie - înfiinţarea unei băli 
1861 - în discursul dela mes~J m IO an 

, . . . ul ţ 2) 
naţionale de scont şi circ a i~ · . area de instituţii de credi 

. <\ dară .impenos, ere . 
Se impunea, a"a. . , o rietate rurală şi cea urbană, prec 

cari să salveze marea şi mica pr ~ . să aibă sub supraveghet 
. . . t ţ" nal de emisiune care . . 

şi a unul mstitu na io . . . . . să funcţioneze ca regula 
. v f" · ă a naţiun11 şi care A • • 

întreaga viaţa mancia: . d tf 1 în ajutor pieţii romaneşti 
tor al mişcării monetei, venm ' as e .' t t dată să facă faţă mijloa 

. . mi·c1· cu creditele necesare şi, o o ' man şi - . 
d 1 t V fru nevoile statului. A V 

celor e p a a pen V • • • • e ea institut coboară pana la an 
Originele :ream ui:ui as:m :ele dobânzi ale cămătarilor. Dac 

1832 - ca reacţiune la distrugaţo 8 880 bancă de emisiu 
· t 1 între I 32/1 -

în privinţa formei, pr~ec e ~ d tv .__:_erau t~ate confuze, asupra o 
sau hipotecară sau amando~a o aula V • cise Boerii sau partida co 

· · · lul · u totu<\l form an pre · . A gmel cap1ta u. i era ' . 'I ' • lul t vi• 3) . liberalii- can, 1ll. 
· lul la capita s ra n ' .· 

servatoare preconiza a~e 1 ţ" ă recunoaşteau necesitatea un 
din 1848, în pr~cl~maţ:a r::::t~~~ u~măreau să întemeieze o ban 
„case de păstrat şi ~e im~ . A fruntea lor stând Eugen Carada 
naţională cu fondun r~m:i:i-eştl, i~ o situaţie economică înflorito 
I C. Brătianu 4). Cel dmtam .urmarea . burghezi"i autochto 

· · · · r area unei · 
în toate sectoarele economiei şi V~ e care l-a cultiv 

. . . t ame - crez pe 
capabilă să reziste invaziei s : t• •t tea sa ca înalt demnit 
şi aplicat cu sfinţenie în toata ac ivi a . 

al Băncii Naţionale 5). .t .. amenii politici ş.i economişt 
ă. d 0 parte domro or11, o v . t 

Dac ' pe e ' d crearea acestor aşezamm e 
boierii şi poporul, urmăreau cu ar oare 

. · p 57 -după. 
1 · p Mavroghem Buc. 1939, · z 

1) V. Slăvescu, Viaţa şi oper\~m .Istoricul B.'N. R., p. 6. 3) După. G~ke 
crări pregătitoare, v. II, P· lb19. 7) Mold;vei intervin pe lângă negustorudi~ Rem:a r 

. o6 şi urm. : In 1847, o~ru d tratativele au eşuat n cau 
L~~pJg 4ca interpus pe lângă capitalul germa:, :rai firmei Bell t Anderson propun~ 
'uţiei din. 1848. Negustori englezi.' :epr:zen ~tiit foarte bine ideea. Propunerea nll; 
. proiect de bancă boierilor Munteme1 cari ;ug~niu Carada 1836-1910. Buc., 1937· 
realizat. Vezi şi M. Gr .. Romaşcanu - < u ' 
Ibid, ibid. 5) Ibid, pass1m. 
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it 1), bancherii locali din Moldova, în mare parte supuşi ruşi, pe 
alta, interveneau, în 1850, pe lângă consulul rus să determine pe 

mn de a renunţa la asemenea idei 2), cari le-ar fi ucis pentru totdeauna 
goţul lor distrugător pentru naţiune. 

In sfârşit, după multe gânduri frumoase - rămase în stare de 
foect - şi atâtea încercări ale capitaliştilor străini de· a lua, asupră-le 
. umai în interesul lor, sarcina întemeiării unor aşezăminte de credit, 

rii proprietari din Moldova şi capitalul străin: german, englez, 
cez şi prea puţin românesc, înfiinţează în 1856, prima bancă de 

· iune „.Banca· Naţională a Moldovei" - concesiwe acordată finan
ui prusian Friedrich L. Nulandt de către Grigorie Ghica. Lupta 

e s'a dat, în acest tlomeniu, între Prusia şi Austria, până când 
ta din urmă a fost eliminată. Banca îşi începea activitatea în 12/24 

rtie, 1857, dar eşua, în 1858, cu cele mai triste rezultate şi anume 
o pagubă de 487.500 galbeni din capitalul vărsat de 62I.542 3). 

Această încercare, ca şi altele în cari s'au angajat capitaluri şi 
rvenţii străine, a fost de natură să zdruncine încrederea în între-
deri de f~lUl acesta. De aceea, atunci c~nd s'a. pus pe tapet ches
~a înfiinţării unei bănci naţionale şi P,e credit funciar cu propuneri 

··ud deia bancheri sau consorţii străine, s'a produs o puternică reac
e· mai ales din partea marilor proprietari, conduşi de I. C. Brătianu 

· rietenii săi p61itici, cari s'ati pus, toţi, deacurmezişUl acţiunii guver
ui, cu propunerea unei soluţiuni mutualiste, prin solidarizarea 
ror .marilor proprietari rurali, în jurUl unui Credit Funciar român, 
să nu aibă nevoie de concursul capitaliştilor străini. Şi, astfel, 

'e propunerile consorţiilor străini' au fost respinse. La apelul comi
t.ii, au răspuns, până în Decembrie 1872, un mare număr de pro
ari, acoperind, prin inscripţii hipotecare, un capital de 20.298.545 lei. 
; prin care se crea această instituţie s'a promUlgat„ semnată de 
avrogheni, în 5 Aprilie, 1873 4). Şi, în felul acesta, toţi capitaliştii 
trăinătate - bancheri, reprezentanţi şi oameni de afaceri, de toate 
oriile şi înfăţişările, cari soseau în ţară pentru tot felUl de conce
şi găseau sprijin în oamenii politici 5), au găsit, de data aceasta, 

I) Iată câteva încercări de organizare a creditului : Economistul N. Şuţu 
dea la înjghebarea „unui banc de autori1mţie"; se presupune că N. Şuţu 
vut şiun proect al unei bănci, sub forma soc. an. pe acţiuni „Eanque de Mol-

', r934 cu capital subscris de public; L'etablissement d'une casse hypothecaire/' 
34, prin intervenţia capitalurilor străine ; propunerea germanului Reinecke ; 
de circulaţie prin bancherii Nulandt şi ,Oehlschlager pt. Muntenia; Ghica încearcă 

iaşi bancheri în Moldova- după V. Slăvescu. 2) G. Zane, 412. 3) V.Slăvescu, 
E. N. R., p. r4: In 19 Oct. 1865, se acorda B-cii României- actuala Bank of 

·an-privilegiu pe 99 ani, cu drept de emisiune. Nus'arealizat din cauza abdi
. Cuza Vodă în 1866. Vezi pentru Banca Naţională a Moldovei şi G. Zane, M . 
aşcanu. 4) V. Slăvescu, Viaţa şi oper'.L lui P. Mavrogheni, passim. 5) Ibid, p. 53. 
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• • A •• t oarta închisă. In ar.ut 1875, ia fiinţă 
• V o şi 111 Vll or p . . V • • fv V 

Şi vor ma1 gasi- , . . . 1 aceleiaşi mutuahtaţ1; ,ş,t ara · u b n pe pnnc1pm Şi Creditul Funciar r a : . . . d. f v cf Decretului .JDomnesc . spnJmu1m m a ara, . 
nici o intervenţmne a t d, p :M:wrogheni 

1
). 

. D~ 1874 contrasemna . - .. .. 
No. 2r29 dm I7 _c. ' . de aşezăminte de crea1t • • • r t V în întemeierea . • • 

Doctrina naţ10na lS _a . .. d V 1 vru în considerare şi· marea: 
A V trei v1ctor11, aca ua . . câştigase pana acu:na . . asa de Depuneri şi Consem11aţ111n1~ 

instituţie de credit p_ubhc-C. r de economiştii A. D. Holbau, 
întemeiată. în 1~65. Mişcarea P;::2)a î i marca şi ea, prin aceste înfăp-: 
D. P. Marţian ş1 Ionescu dela B A ş A d avea să vină şi a patra. 

. . . t . . d pă care m curan ' 
tuiri trei man v1c oni, u . ' el I C Brătianu - mereu.• 

' A d v A 27 Februarie 1880, ac aş · · Şi 111 a evar, ln . C d _ depune proectul pentru. 1 . · t Euaemu ara a 
a3·utat de marele Ul pne en o . se puneau bazele unei orga-. b V • ţionale pnn care . . . înfiinţarea unei anc1 na . . . 1 , 1 . lara al vieţii noastre economi.ce. 

. f. . în spnJmu ce mai o . t•" t nizaţiu111 manciare. . 1 . 1 r Decembrie, marele ms 1L u . . 1. 88 proectu1 devme ege, a rt• 
La r7 Apn le, I o, . al . 1 de Iz.000.000 lei aur cu pa 1-

îşi începe activitatea cu u~ ~ap1t soc1la· 88r. începe adevărata ei fm1<>-' 
.1 tatu1ui · iar cu anu 'I . ' . . .. 

. ci pare de 4 m1 · a s ' A V i aceasta c:ste o insţ1tuţ1e pur; 
ţionare. Ca şi celelalt~ ~e pana ~t:X:aiional administrată de bărbaf 
·românească -'c- întemeiata cu .cap~ A alte 1·de~luri româneştL Singurul -,. · · · t V d cele mai m A 

romam ş1 lumma a e . . . . . t bancherul Hillel Mancah, 1 
E 1Antâlnit dealungul v,i.eţ11 e1, es e 

vreu .. 88 3) · 
e ann r88r-r z · v • califate de censor, p . dv 1'aţav şi de numele caru 

· alitate care a v . . 
Marea, unaşa person t. uav ascendentă şi care a ştiu · d 1t spre o con m ·, 

se leagă înalta. e1 ezvo are, 1 . t atav structura şi întinsa reţea d 
• A v la moartea Ul o · · ~ · · · să organizeze, .. pana . V • ' rt. ulare în capitală şi provmcu . ţ• · şi de banei pa ic · 

sucursale ş1 agen 11, ca V. • . dela acest institut, rămâne Eugem 
cari îşi tră~eau se~a hr~n;toare ăzut-Îm]efreună cu I. C. Brăt~anu· 
Carada. Ceeace a visat ş1 mtrev . Iuţi.ei· dela r848 - a înfă . . . A v A preajma revo ceilalţi prieteni politic: mea 111 i de director vreme de z7 ani pâµă 1 
tuit realmente. In calitatea :u V ••• t ate iniţiativele române 

) el a ştiut .sa spn3me 0 V 

moarte (I883-r9ro_' A ·mţeau slăbite sau pe cale de a cadea. 
şi să le ridice atunci cand se s1 .d t" ni subiective sau de natur 
fără a fi luat în seamă. alt: con~1 er~,1~ în inspectiile făcute la Ia. 
nolitică internă. Cu însăşi mana 1111, a ~·eca~i nu prez~nta.u nici garanţi 
de pe tabloul scontu1ui, r3 nume evreeş 1 

. :Ma vrogheni Creditul Punci a! Rur 
l) V. Slăvescu, Viaţa şi opera li;1 ~~ut de lei' 374.000 şi î'.1r:g1stre 

, . începe in 1873 activitatea cu u~ imp. C F R .. îşi începe activitate~, 
: 1915 operaţiuni de :i-6r.775.j8.1 

1~1 ::rşi c~ u~ fond de rezervă de le~ c~ un capital socu:l de e: ? ·3 l i ro.07I.736: în 1875, a ac 
1875 , să atinga respectiv. 3.965.65 ~f d I i· 16 712 ooo. In 1881, pentrucu m 19

1
4· · . t' • 1914 c1 ra e e · · . . • 

19 împrumuturi de lei 2.?75.90? ~1 î ~ i::i~:p~n oper~ţiunile cu 263, 20~ le1, .1~:mm . 
înfiinţează C. F. R:· dm 1,(11~1 r1 Istoricul B. N. R., p. 19. 3) Idb1, 20 ş1. . atinge 5.109.300 le1 aur. -. e ' . 

ţii morale : 7 com1s10nari, I manufacturist, 3 împrumutători, u11 
alist şi o casă d~ schimb 1

). Tot Carada salvează, în r892, marea 
să de bancă Crit. L. Zerlendi~ casă cu cele mai întinse legături atât 
cţaiă cât şi în străinătate, scutind, prin aceasta, piaţa de o adevărată 

rbare 
2

). Prin toate acestea, Institutul de emisiune îşi afirma 
alta misiune naţională pentru care fusese creat. 

Sprijinul acordat statu1ui pentru nevoile curente sau urgente a 
enorm. Bancherii evrei la cari, altădată şi îndeosebi, făcea apel 

ul, nu mai sunt solicitaţi. Nevoile vistieriei erau satisfăcute sau prin 
bscrieri publice sau prin împrumuturi directe ale Casei de Depuneri 
1i ale marelui institut 3). ' 

Prin legea din Mai r889, se instituie şi etalonul aur, ca ministru 
'finanţe fiind marele financiar, bancherul l\fenelas Ghermani. Prestigiul 
care se bucura Institutul de emisiune era mare. Viaţa economică 
sa, energic şi viu. De unde până în r88o erau de-abia 2 bănci parti
are în rgrr, - anul întemeiării Băncii Româneşti, menită a centra:.. 

a în primu1 rând eforturile micilor bănci din provincie - ele se ridicau 
r83, cu un capital vărsat de lei I60.757.084 şi un fond de rezervă 

;J24.9r3, 
4
) pentru ca, la finele anului, cele 197 bănci, să înregistreze 

activ de lei aur z.276.005.583 5). 

Dividendele, între r9r4-r9r8, · se ridică la 44-46 de fiecare 
·une. In amtl I9r8, stocul metalic al B. N. R. se ridica la frumoasa 
ă de lei aur 500.155.906, dintre cari: în Germania, la Reichsbank; 

':469.650; în Anglia, la Bank of England, 98.105.800 şi; în fine, în. 
sia, 3zr.580.45Ei_-vărsaţi, în ZI Dec. r9r6, în compartimentul de 
.ervă al sucursalei B-cii Statului din lVIoscova, la Kremlin, conţinutul 
738 Jăzi 6). 

3. Case judeţene, Creditul Agricol, Casele de împrumtd. 

Dacă legea rurală din r864 n'ar fi declarat inalienabile pămân
e ţăranilor împroprietăriţi, iar prin legea. din r879 nu s'ar fi .. extins 
că 31'a11i această neputinţă legală de a fi înstrăinate şi dacă, Evreu 

I) M. Gr. Romaşcanu, o. c., 228-9. 2) V. Slăvescu, 123. 3) Iată, de o pildă, crun 
, presat de nevoi mari, făcea apel la bancherii particulari- creştini şi evrei. In 
1854, se împrllllluta, dela Leiba Rabană şi Moisăide1 "\Vexler cu I66.55o·Jei v.echi 
r.650. lei noui; în Dec. 1854, dela Hillel B. l\fanoah cu 2.400.000 lei vechi sau 

.25 lei noui şi dela maiorul l\fişa Anastasievici cu lei noui 2.500.000 sau lei vechi 
S5; în 1856, dela acelaş maior, cu lei vechi l.375.000 sau 309.175· lei noui; în 
1854, vistieria :Moldovei, dela Aga Constantin Ciocan, cu lei vechi 1.260.000 sau 

80 lei. noui. - Vezi V. Slăvescu, viaţa şi opera lui P. Mavrogheni, p. 14 şi 15 . 
• · Slăvescu, Istoricul B. N. R., 182. 5) Statistica soc. pe acţiuni în 1913. 6) ăvescu, ibid, p. 219-20. B. N. R. a mai depus, în Febr. 1917, în tezaurul deia 
va şi depozitele de valori şi efecte primite spre păstrare şi în valoare de lei ai1r 
836.721. . . . 

Hâciu. - Evreii !n Ţările Româneşti. 
18 
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'tatea de a poseda bunuri rnrnle, . ' f' b curat de capac1 . şi alţi străim sar vl ~ • 'tă de toate adunăturile pământului cu un 
am fi ajuns o ţara staparu V • utea asigura nici pâinea de toate 

b . 'ul la o munca ce nu-i P • ' f 1 sa ţăran dus cu 1c1 . . 1' categorice mtr un e u 
· t aceste restncţiun ' . · 

zilele. Şi, totuşi, cu toa .e V V • grevate de datorii can atingeau, 
• • V • tur1 ţarane>:ti erau . . • t 

altul, moşii ş1 pamau . .,, . . . mult nici ma1 puţin, tn re 
• . oscilau mc1 ma1 ' V d' orin r903, dobanz1 ce ' t • timpul recoltelor, ba mea 111 

.I:' ) I f av de aceas a, m . d b t I
·5()-'-r6001 1 . n a ar , . d . •ţ· ~i samsari e uca e, 

;o 1 au phne e llllSl 1 r . V V 

timpul iernii, toate sate e .er . 1 d cu iarnă prin ajutorul cama-
legând pe micn pro uca V 1· itoarelor recolte. Aceşti m1s1 1 

. „ d vton de cerea e e . . 'ţ• 
V • • cumpararea v V v • t · tăriei ca sa-ş1 asigure . . ctele de legatura m re cei 

. · ulţi Evrei - erau pun . . d v 
samsari- cei ma1 m . al ·1 burselor2). Aşa că uu11pro uca-
ce stau în oraşe Şl mişun 1 . mavtate din preţul real al p1e 11 . 

. · au pnu loc un e . ţ" 
3
) 

tori vil}.deau anti~1pa ~r . . multe altele au determinat pe bar a u · · t oduse e cu JU v b ţ" 

Aceste cons1deraţ1um şi V • • v vină în ajutorul claselor 
d şezammte can sa . d 

noc+ri de stat la crearea e a • 88I s'au înfiintat casele Judeţene e .. 'l~ d · Astfel m I ' ' · ul 
înalte şi celor e JOS: . ' - ublic (stat şi judeţ) şi partlc ~r 
credit agricol, cu capital m1X: ~tine micilor agricultori speculaţi d<: 
cu scopul de a acorda credite e . pul din lipsă de fonduri 

. putut atmge sco , ·1 cămătari, dar ele nu ş1-au d ·1 'mportante erau acordate man or 
. v V fon un e 1 C d' ul suficiente şi dm cauza c~ 'nlocuite >:i înglobate în re it 

• V o am ele erau 1 .,, b ţ' 
propriet?-n. Dupa. I ' . da credite ţăranilor, su garan. 1~ 
Agricol, înfiinţat 1ll r886, ca:e dagor derată şi rambursabilă în condrţi1 

. d 1 cu doban a mo ' 
vitelor ş1 a pro use or, . I5 iau naştere Casele de imprumu 
foarte. avantajoase, In I7 ~~1 

r9 ' „.
1 

iar B. N. R. le acordă u. 
. lt ·1 r ş1 mdustna„1 or, c V ·1 

pe gaj ".le agncu on.~ <){ dobândă şi sprijină banei e popu 
credit special de 50 milioane, seu 4 ? A temeiat B-ca Agricolă, în sco 

6 37 In I 94 s a ·111 • d 1 lare săteşti cu ·779·
2 

· . .'. mărâud în r9r3 un activ e 
. ' . torul agncultur11, nu . . tv d sta 

de a vem m a3u . v · t'tuţie priv1leo-ia a e 
D ·c1 aceasta ms 1 "' • lv 

4
) 

aur I25.533-447· .~r .m . e târziu 
0 

simplă bancă comercia a· . 
n' a răspuns chernăru ş1 devmd, d't' dela cele mai înalte, ca Insb 

V minte e ere 1 ' . 1 'l'oate aceste aşeza . • ă la băncile dm ce e ma 
. . . Creditele Funciare, pan . . 

tutul de enusmne ş1 ţ' . fi're>:ti ale unei naţmnt expu · al ţv „ sunt reac mm „ V îndepărtate colţun e ani . . e chip să o ocoleasca - er 
. . . can vrea cu onc d t 

unei primejdn serioase pe . ' b _v capitalismul modern e s 
. tul luptei ce 1m raca · V v tl 

cu alte cuvmte aspec . B Naţ1'onală chemata sa regt . .ul . d t uctlv auca ' . 
împotriva capital m es r . . aporturile de credit, înteme1 

1 Ş . să umamzeze r . , circulaţia monete or .
1 

V f1 viaţa până în cele mai m 
prin forţe proprii naţ.ioi;iale,.venea sa su e 

- 6 B 1904 ") Dr. I. ăta la sate, p. 3- ' uc. · - · I 
l) Agricola (D .. Prc:topop~~~:{ulc:ni;uropa, Bucureşti, l912,1?ri? ~t~:6r.3L 

A nghelescu : Cooperaţia ş1 soci . 1 N. N R .. :rvr. Romaşqmu, o.c. , im 
.o. • V Slăvescu Istoricu . . • 
ibi_d. 4) Vez: 1-. f ţa crlzei, Bucureşti, 1937. Cresitul agr1co m a 
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părtate colţuri ale ţării. Dar îi lipseau instrumentele de comunicare 
' cu satele şi târgurile, funcţiune ce putea să o îndeplinească cu -succes 
instituţiile de credit agricol - bine organizate în mijloace şi scop. 

4. Aşezăminte cooperatiste. 

Ca instrumente de comunicare cu satele şi târgurile apare cooperaţia, 
care, Ia un moment dat, s'a crezut că va fi vindecătoare a tuturor 
relelor, cooperaţia, o instituţie economică născută, în mod firesc în 

,alte, ţări, în faza de maturitate a capitalului- cum observă atât de 
judicios Ştefan Zeletin, în opera mai sus citată 1). 

Mişcarea cooperatistă s'~ exprimat, la noi, sub trei forme: bănci 
populare, cooperative de consum şi obştii de arendare săteşti. Prima 
.bancă populară s'a întemeiat în r89r, în jud. Buzău; în r898, erau IO; 1

·în r9or, s'au creat r7z, iar în r~oz -încă 458; în r903, erau un total 
de 994 ; în r9r3 - zece ani dela aplicarea legii băncilor populare -
funcţionau 29or bănci populare, cu un capital de ro7.r4z.203 lei aur. 
In r9r3, numărul membrilor cooperatori era de 583.632 2). După alte 
l:zvoare, ia naştere, în r885, prima societate pe acţiuni de credit şi eco;. 
homie ,,'Vulturul" din Târgovişte; în r894, una la Galaţi şi alta la 
dobeşti ; în 19r3, erau 34 bănci cooperative cu un capital vărsat de 

:063:383 şi cu un activ de lei 32.242.182 8). 

' In r903, intervine statul care a creat cadrul juridic în care avea 
se dezvolte mişcarea cooperatistă şi se institue controlul legal asupra 

stiunii şi administraţie~ Ca organ superior, se crează\ Casa Centrală 
Băncilor populare, alăturată pe lângă Creditul Agricol care intra în 

'chidare, ca să devină o simplă bancă comercială. 
Cooperativele de consum s'au dezvoltat într'un ritm mai încet 

cele de credit care se socoteau imperios necesare. In r9r2, ele atingeau 
mărul de 231, cu un capital de r.4rr.450 lei aur. Obştiile de arendare 
u, în 19r3, 495, cu o suprafaţă arendată de 374.89r ha Şi plătind o 
dă de 13.407.oSr lei aur. In r909, o lege de încurajare obliga stat, 

deţe şi comună să arendeze pământurile disponibile acestor cooperative, 
ră licitaţii- prin excluderea arendaşului. Incă şi proprietarii-parti
ari îşi arendau moşiile acestor obştii săteşti : în r909, 35,24 % din 

ânturile arendate aparţineau particularilo.r. Alte obştii săteşti se 
pau, în Vechiul Regat, şi cu cumpărarea de moşii 4). 

In Arde '1, mişcarea noastră cooper2tistă îşi începea activitatea 
857, S şii în I85,r, iar U ngu fi în r88o 51• l\forile institute bancare ale 

r) Cooperaţie română? 2) Şt. Gâţei, Economia politică. 3} Statistica soc. pe acţiuni 
ele anului 1913. 4) Şt. Gâţei, lucrarea citată. 5) V. Jinga,;.A,specte şi tendinţe în economică a .A.rdealuiui, p. iz . 
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neamurilor .~onlocttitoare erau. patru : două ungureşti şi două săseşţi

1

). 
Faţă de acestea, Românii erau cu totul descoperiţi şi la dispoziţia cămă-: 
tăriei exercitată mai ales de Evrei. In 1869„Visarion Roman, învăţător 
din Răşinari, chemat în administraţia unei bănci săseşti, concepe înte
meierea unui institut de credit românesc şi acest vis al lui. se r~a,~zează 
în 1872, prin banca „Albina" - societate pe acţiuni, cu un capital 
de 600.000 coroane, în 3000 acţiuni, scăpând, astfel - cum spunea 
Bariţiu ~ 5000 familii dela ruină sigură, silite să plătească dobânzi 
între. 5o~:wo °Jo. Acest .mare institut funcţiona ca o bancă naţională 
de spirjin pentru celelalte cari aveau să ia fiinţă în cadrul legii 36 din 
1875. Şi, astfel, ln 1883, se lnfiinţeazll, cu ajutorul ei „Furnica" .di!\ 
Făgăraş şi, mai târziu, altele: ln x903, erau xo4; ln 1915-146 din 
totalul de 654, numărând în 1919, un capit~l social, cu fond de rezervă 
. şi depozite, de circa x56.ooo.ooo coroane. Toţi d<tentorii de acţirmi 
nominale erau Români, iar clientela în majoritate covârşitoare româ
nească. lmprumuturile erau puţine pentru comerţ, dar multe. pentru 
înzestrarea gospodăriei ţărăneşti cu inventar şi pentru cunipărar~ .de 
pământuri dela Unguri. Ca operaţii de bancă erau toate afacerile de 
credit obişnuite. Cele mai multe bănci avea jud. Făgăraş, 21 la număr 

11

) c 

B.ăncile populare (sau însoţiri) erau 72 la număr, cu un capital 
vărsat de r.048.II9 coroane şi cu un fond de rezervă de 433.6'.28 coroane. 
Jud. Făgăraş număra 15, jud. Sibiu x6. Din cele x236 cooperative de 

consum în tot Ardealul, 70 erau româneşti 
3

). Mişcarea cooperatistă din Ardeal a avut a se bucura de o ·largă 
participare a maselor populare româneşti caii vedeau numai ln acest 
sprijin mutual !mbuuătăţirea situaţiei lor materiale şi morale. C' 
atare, s'au născut spontan şi au evoluat î11 mod firesc. Pe câtă vreme, 
în Vechiul Regat, lucrurile s' au petrecut nu tocmai în mod similar. 
Aici, mişcarea cooperat~stă n'a fost încurajată în spontaneitatea ei,. 
n'a fost lăsată să nască şi să crească liber după nevoi şi temperamente„ 
ci a fost, încă dela primele ei începuturi, îndemnată şi coniandat.ă biuro
cratic, pe urmă, sever tutelatâ, aşa că fireştile ei iniţiative şi-au pierdut · 
în curând din vigoarea originală, şi-an alterat rudenia de sânge cu prin
d pE\e _primare. Cu timpul, ea devine o im;tituţie publică, legi! erată şi 
administrată ca toate celelalte şi, în dezvoltarea ei, s' au băgat imixtiuni 

ce nu trebuiau să aibă loc. ' Ştefan Zeletin, atacând aceiaşi problemă, spune :· „Latura esen-
ţială este elementul sufletesc şi anume: spiritul de hoertate, de inde-

1) Prof. C. N"egoescu, .A.rdealul nostru, p. 208, nota 3 : Kronstadter .A,llgemeine. 
Sparcassa, în 1835; Pesti Frazai Elso Takarekpenztaregyesulet, }839, la Pesta; Elso. 
,A.radi Takarekpenstar, .A.rad, 1840 şi B'.ermannstadter .A,llg. Sparc::>~<>'.1, 1814, Sibiu. 

2) Ibid, ibid, 209 urm. 3) Ibid, ibid. 
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pendenţv · · . a ş1 mai ales de muncă solida V , 

a mass:lor nu poate fi improvizaC ~a'. As~me~1~a educaţie sufletească 
pagan~a:, nici prin şcoală. Sufl t la mc1 pnn discursuri, nici prin pro-
la o sm V V e u masselor nu t f' . 

• . . gu~a şcoala - a realităţii. Şi a V l?~a e 1 educat decât 
tahste.ne lipseşte nouă .. Şi atunci (n c~asta ş~oala a: producţiei capi
dela ~me, fără să fie nevoie d uma1v at:i~c1) cooperaţia se va naşte 
'fotuş1, oricari i:..au fost defe t 1 e a o zam1sh cu legi sau decrete" 1) 
A t . c e e cooperaţ· f . 
impo nva creditului destructiv ' . ia a ost o reacţiune serioasă 

Al
vt . exercitat de t t f 1 1 d a un de această m· . 

0 
e u e cămătari· 

t f · 1şcare - şi c . . • oa e casele de credit pe bazv· d „. a un corolar firesc - au născ t 
. t t a e spnJm t 1 u p1e a e, (1903) ceeace a strâmtat încă . . mt: ua , precum şi Muntele de 

bare ale cămătăriei. şi mai mult zona de oper ţ" b • au aG 

. S'.' impune a statornici încă • - . 
ca. p1tahsm bancar de esen.ţav su . un adevar ş1 anume că tot acest 
' Anfv perioară' Al " 

s a 1. apt:1i.t, după acesta, prin lăm V ~cum: num~şte Şt. Zeletin-'-
partidului liberal, singurul care p . adire~ ca~ntalulm bancar liberal al dezvoltării capitalismul . A a p~1ceput mstmctiv rosturile i·sto . ' 1 · ~ m roman şi s'a . . nce a e. 
c~nz:· c~~topindu-şi raţiunea sa de a fi ~s cu vigoare ln slujba acestei. 
Dar, iaraş1, trebueşte stabilit cv h' rezolvarea acestei probleme" 
. f v A · a c iar acest 't l' · o . aza m dezvoltarea generală a .c . '.,capi ~ ism lib<;ral este numai 
iu: este de a se fi substitu·t . a?1t~hsmulm român şi în m 't 1 d li . 1 ca un cap1talis . en u 
· ... e po hca românească. Şi, astfel i- m ~upenor, român şi susţinut 
procesul de dezvoltare a Rom'' .ş. a contopit dezvoltarea sa cu însuş· 

A t 
ame1 moderne" 

1 

ces ea am a . t d · . . v U e spus - În 1' „ • 

• aţ1011ală care s'a tradus în domeni 1 mn ma.n -:--- despre reacţiunea 
.b~rea unui capitalism bancar d . uv epon~m1c-fmanciar prin ÎnJ'gh -
rom· t" " . e esenţa supen • . e ·. .. an~ş 1. .J.><atural, că nici Institutul . d ?~ra ş1 cu mijloace proprii 
ace_st~a - bănci comerciale şi po ri~l e em1smne şi nici ramificaţiilor 
.1:11~dă spr~jinulfinanciar până 1: ce~r~.- nu 1:-a fos~ cu putinţă să-şi 
rm: ~evoiaş .. Materialmente, a fost c m urm~ s:t ş1 până la cel din 
ar~ m structura plasamentulu' A u neputrnţa. Păcatul ar .consta 

,micu; meşteşug şi comerţ au f;~~:a:oloan~e căruia mica agricultură 
r~a~a aproape rămânând concentraC cu c1 re foa~~ anemice, atenţia 

' ~1 m mare - ramuri de activitat a as:ipra marn mdustrii şi comer-
oare în mâini străine. e can se aflau în proporţii covâr-

2) Ibid, ibid. 



CAPI'fOLUL V. 

COMERŢUL ŞI INDUSTRIA NAŢIONALILOR 
. ŞI A STRĂINILOR CREŞTINI. 

. . că în această perioadă . v v A ro cu conv1ngerea ' . V A ·A 
,....,.u trebuie sa ramane · · mai rodmca m m -

• .l'• . • b V t - dar ş1 cea . . . 
- cea mai lungă ş1. tur i::rn oare, trăin creştin a fost defm1tv 
făptuiri - elementul băştma.ş V sauŞt' s V Românii contează printre 

economica. 1m ca . · · 
eliminat de pe scena . „ . A întemeierea ş1 orgamzl).rea 
pioneri în . mul~e ind~sttll'. ~~e:im s~c:;ăţii pe acţiun~, ca~i .vo:_ 

de întreptmden dupa pnn p d b' . Aln :rândurile boienmn . •ţ' t" cu eose ne, 1 atrage o mulţime de im ia ive, . " mâni şi străini creştini, de a 
· i de -afacen- ro · · · •t•t e 

Şi ale marilor oamen A h V rile deveneau mal 1sp1 1 oar 
D încet mcet c ema · · · · şte 1860 încoace. ar, . . . ' ' . . . vechilor rieguston ş1 me -

din alte domenii. .~oen ş: urmaş~ :~sorbite de viaţa politică sau 
şugari, ca şi en~rgnle. rustice,p:u~âtă vreme, Evreii, lăsaţi de'. capul 
îmbrăţişează car~ere hbera~e.d t t 1. lipscănie şi comerţ amoulant'. 
lor îşi fac de cap, acap~~an o u .f 1 1 - puţine u' ile, cele mai 

l·ndustrie mare şi fabnc1 de tot . eu A t toată viaţa naţională 
d't . esă cu un cuvan ' ' 

mttlte1 parazitare, ere : Şl pr ' / . 
tinde a fi dirijată de ei. S b imperiul uniunei vama~e dl~ 

In Ardeal, au loc alte fenoml ene.t u Austriei Mocan.ii. nu-ş1 mal 
• V b . lui vama con ra ' . t t V I869-80 ş1 a raz om . . . v ·1 di Vechiul Regat ş1 oa a 

1 moşnle ş1 paşum e n A d 
Puteau muta turme e spr.e~ . ·1 . . Aindreptată spre vest, cau 

. v · ·ei este cu s1 111cie . . u 
viaţa econormca a provmc1 . t are loc ruina industne1 ,1.v.1.0-

d d d · odată cu aceas a, G 
oraşele din su eca ş1, . . d' Fv gav raş şi Sibiu - ca . recu, 

. ·1 M nle firme m a N" 
can.ilor şi a Mărgmem or. .a V lt" le zile iar Orghidan, ica, 

C V • îş1 traesc u ime ' . . t 
Comşa, Radu, racm:i, % lare ale unei clase de negustori, an: o-
Pa tazi, etc., sunt ultimele e.x~m~ f f de privilegii ş1 credite eftme,, 
eraţi în aptitudini şi atit1:dm!'. us.mu 1 şi să ·maghiarizeze centrele 

E 
. . . Ungurii au reuşit sa evre1zeze . 

vren ş1 . 
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omerciale. 1) Aceste evenimente au împins pe Ardeleni spre alte ro
turi de viaţă şi un spirit nou s'a propagat de negustorii fără prăvălii 

ca Seceleni, Boiceni, Răşinăreni, Sălişteni ori Moţi. 2) De altfel, încă 
mult, odată cu desfiinţarea iobăgiei şi a breslelor săseşti în 1838, s'a 
ăduit consolidarea gospodăriei naţionale prin întemeierea unei reţele 

ncare şi a unei noui categorii de meseriaşi şi negustori români. De 
um, se realizează şi o progresivă creştere a populaţiei negustoreşti a 
mânilor la oraşe, dela 1838-1910, între n5-:200 % şi chiar mai 
t, în 16 oraşe, cea mai mare proporţie realizând-o Alba-Iulia, Cluj, 
:.Mureş şi Dej, pe câtă vreme oraşele dela sud au o foarte slabă 
rire. 3

). Prin a doua jum. a secclu:ui, s'a organizat „Reuniunea 
soC.a;i" care să ajute·b~neşte ~i să înctrajeze morali'e~te: fe 
rii romam - m seriaşi, calfe, meşteri şi in' electr a ·i - ca să 
rundă in viaţa eccnomică. Dar ~i acea ta e~_a bănuită şi îmJi -
ată în funcţionarea ei de autorităţi. 

Dar strâmtimea perspectivelor şi· oprimările destul de simţite vor 
emna pe mulţi Ardeleni să se expatrieze ...__unii în America, alţii 
ţara de sub munţi unde vor câştiga teren : vor întemeia industrii 

valea Prahovei şi colonii importante în Dobrogea anexată - fericit 
ej pentru elemente îndrăzneţe şi afirmative - unde au înlocuit .pe 
ci~şi au devenit, într' o noapte - după îndemnul marelui Kogăl
anu -latifundiari şi s'au ocupat cu creştt=rea oilor şi a frurµoaselor 

ghelii. ]\foc.anii au întemeiat sate pur mocăneşti, 4) cei din Ţara .Oltului 
"ud; Tulcea, ca Făgăraşul Nou, Sâmbătă N'ouă şi altele., alţii s'au 
at la Brăila -ca Pandrea, la Galaţi- ca Bunea, cu import de: 

·niale şi fierărie, la Piteşti, Constanţa, 'fukea, la Bucureşti ~ca 
Ţeţu, fost cirac la drogheria şi coloniale la Seceleanu! Ion Ovessa, 
ă care a pregătit mulţi negustori şi a lăsat două drogherii la nepoţii 
etc,. 5) - toţi dovedindu-se, pe unde au trecut, pricepuţi şi per-
enţi, cu avânt şi dragoste de a-şi afirma personalitatea. 6) Ro1llânii 

i s'au aşezat în masse în Vechiul Regat şi în aşa măsurăaui}l~cat 
Braşov, încât preotul enoriei, rămas aproape singur, vine şi el, prin 
, în Bucureşti, ca să-:şi regăsească turma-cum spunea, deunăzi 
ucuţă, într' o. conferinţă la radio. 
.In provinciile dela estul şi nordul ţării, rolul nostru este cu totul 

., . 
. IJ Al. Bărbat. Politica economică ungure~scă. şi desvoltarea burgheziei române 
deal, Cluj .1936. 2) Prof. Cristu S. Negoescu. Ardealul nostru, p. 192. 3) Al. 
t, o. c.· 4) După I. Ghelasse : Mocanii - începuturile şi evoluţia lor social-

că în România, 1936, din câteva aşezări : Casimcea, 'l'opolog, Argâr, 
Rrluia, Băltăgeşti, 'I'aşbunav, Sarai, Chiorcişme, etc. Alţii au. devenit .m:afi 
ri în Bărăgan--'- ca Seceleanui unde. găseau, ca şi în Dcbrogea, „suhaturi~'. 
'ni în Moldova şi în. Basarabia. 5) Al. Bărbat:-:- Dezvoltarea şi structura 
·că a Ţării Oltului. 6) I. Ghe~asse - o. cit., p. 88. 
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neînsemnat. In Basarabia, întâlnim ceva nume româneşti şi creştine 
doar în industria berei şi a spirtuluP). 

In capitalele celor două Priricipate, avem ac~st~ rez~tate. V. 

este• complect iudaizat. In Bucureşti, elementu1 ba~tmaş Şvl ce~ st~am 
creştin, se ţine încă bine, deţinând - cam până în aJunul raz?oiulm -
cu demnitate şi corectitudine, aprcape tot comerţul de :olomale.' parte 
din cel de fierărie, de manufactură şi comision, în legături cu manle case 
străine. 2) precum şi parte din sectorul cr:dit~lui.' fapt ~espre care .a. 
vorbit şi pentru·Ardeal şi pentru cele do: a ~r111c1p~=e. NAatural, p~z1y:1_ 
socială a naţionalilor ar fi fost cu totul alta ş1 capa~1l.a de 1na:te r:~l~zan 
dar în distribuirea creditului, au intervenit anum1ţ1 faeton stra11:1 ca 
~~ ~euşit să organizeze o politică ce privea cu indiferenţ~ sa~ c.u _d~sp:e 
ridicarea valorilor naţionale, aşa că instrumentele de credit di~ :111ţ1~t:v 
românească erau fatal condamnate să serveasc~ elemente strame ş1 im 
bogăţirea uşoară şi peste măsură a acestora. ~ă~ur.i de t~a~e acestea 
erau, în Bucureşti, o mulţime de bancheri .romam ş1 ~reşt1111 - ca v 
Ghermanii şi Fiii, Ştefan Ioanid, etc. 3) N'u posedăm date asupra ban 
cherilor evrei şi nici asupra forţei lor capitaliste. 

Românii au contat ca elemente de valoare în sectoarele man 
facturii, a fierăriei şi colonialelor: In comerţul de lipscănie: mar· 
negustori încep să dispară : Ilie. z~n:firescu ---:, ne?ot~l lui Ha 
Tudorache şi fiii acestuia, cea mai importanta firma 
lucrond direct . cu străinătatea, ca mulţi alţii, la .recom_andare 
lui w·oikovici dela Viena; Gheorghe Coemgiopolu, flul l:Uv Ştef 
Cuimgiu. 4) Stancu R. Becheanu, Costache Păulescu, Ghiţ~ Geo 
gescu, A. Ki[iloff, fiul lipscanului Niculae,. c~r~ 

5 
devem ma 

bancher şi lăsă firma cumnatului L. Lucas1ev1ci.. _) · In fn'.:11-t 
acestui negoţ, stau şi Românii ardeleni - Mocan11, ca Drag 
ceanu, St. Popescu, Ioan Bidu, Vasile Petcu, D. N'. Pasc 
Popp si Bunescu - unul din Făgăraş, a~tul din Săcele. Al 
câţiva 'j regăţeni : Th. Athanasiu cu firmă încă din 1878 ; G 

. i) Du ă z. Arbore - Basarabia sec. XIX, Buc. I938, P· 473, 'ur~. : La 
rasovţa, găsi~ o fabrică de spirt a Prinţului Cansacuzino; ~a Cepenosa1 u~~ a. 
Dimitriu i una de bere la Tarasauţi, precum şi alta a Pnnţulu1 St~rdza: m .lu 
Soroca, a \U:i G. Catargi, Demii Macarescu, Maghela; iar la S~stac~, a razeşilo 
Casu, Petrino, Cantacuzino. 2) Alţi ~ancheri : Tr .. Capşa, ~alerg1s ~ic~cl~~· ;;i 
Ne 

0 
onte, Jacques Poumay, Seclian Rodocanach1,.Deru~s1, !-'eon eren,1 Ş 

. 1.'efori~n. A. Kiriloff, Christo Gheorghef şi Nicolae Hnstu ,d1!1 Ş1ştov ~ c3:re, m, I85?; 
dat un faliment fantastic de peste 8 Y2 mil. lei aur, aj:ragand dup_a ~1":e. p~abuş 
atâtor negustori cu vază. - După „Negustorii de odinio~ră". 3} Prm miţiativaa~i 
tuia, s'a început industria sericicolă şi negoţul de gogo~1 de matase, plu~ 0

d f sto 
„di<! filat la Dămăroaia ; fost cirac la Parascheva Atanasiu, cu .ma7e magazin e. d 
lipscănie, postavuri şi pânzeturi şi atelier modern <l:<? croitorie, cu maeşt~i i~ 
din Apus, staroste de lipscani şi al tuturor corporaţulor. 4) Neg. de od 11 

5) Ibid, ibid. 
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oenescu cu „Plosc-a de aur"; Gh. Fundănescu; etc. 1) La Ploeşti, 
deosebire,· Mocanii deţineau parte l in acest comerţ ; la Craiova, 

pâneau Românii şi Evreii; . . 
.. C~merţul ~e ma~uf~ctură engros era. foarte rentabil - cu 5 % 
bg ş1 cu credite nehm1tate peste un an. In acest,sector, vom cita 
Drăg~ceanu & Popescu, pe Vasile Orghidan şi Fiul Teodor, pe fraţii 
nstantinescu. Dar ca fruntaş sta Luea NiCulescu- ţăran din jud. 
v, cu filiale în Obor şi Rahovei, cu suc.ursale la Iaşi şi în nenumărate 
tre din provincie, unde trimitea pe cei mai.buni ciraci. A fost singurul .. 
ea dat lovituri simţite Evreilor. Docurile din Brăila şi Galaţi gemeau 
mărfuri englezeşti ale lui - bumbace şi stămpuri. In vremuri nor-

ale, atinsese un dever de 27 mil. lei aur - un eveniment ce nu-l 
· noscuse piaţa românească. Lăsată la propriile ei forţe, această firmă 
raordinară s'a prăbuşit, neputând rezista fluctuaţiilor valutare. 

'a Ploeşti, era un mare angrosist Pavel Panţu. Angrosişti evrei erau 
omon Exter, fraţii Iancu şi Albahari. B: Kleise, Elveţianul, era şi el 
mare negustor. Arnieriii apar pela 1890-95 în manufactură şi în 

rărie. 

In cucerirea de debuşee în sectorul manufacturii; Germania era 
gajată în luptă aprigă cu. Ariglia,; Lupta se dădea şi între·Franţa, 
stria, Italia şi Elveţia cari căutau să-şi plaseze mărfurile. Din această 

. ptă, ieşea înavuţit .comisionarul evreu. Tot comisionul şi toate repre
entanţele acestor case străine erau -- exceptând câţiva Saşi'-2- ale 
vreilor, iar în biurourile lor n'avea loc nici uh Român/cari, la început, 
rveau chiar gratUit, numai ca să-şi asigure clientela serioasă. 

Evrei manufacturişti erau relativ puţini până prin 1890. Cam dela 
5, strada Gabrovenilor devine centrul de desfacere şi de speculare a 

anu.facturilor. Aci, se speculează - astăzi, inai mult c.a: oricând -
ate valorile cari trec din mână în mână, dela Evreu la Evreu, cumpă
nd şi vânzând, răscumpărând şi revânzând; aceeaşi. marfă, fără a o 
văzut şi pipăit vreodată. Din str. Gabroveni, aceste valori trec pc 
r. Lipsc~ni, unde se înghesuie dorinţele frivole din toate unghiurile 
rii ce îşi varsă aci toată strădania şi agonisita ce s.e urcă la miliarde. 
i, în aceste două artere înguste şi întortochiate, se află bursa neagră 

.. cărei beneficiari sunt tocmai acei Evrei, cari, mulţi din ei, nu sunt 
egi~traţi nici la camerele de comerţ şi în roluri fiscale şi, probabil,. 

ci la biroul populaţiei. · ' 

\ 
r) Alte firme: Dimitriu, Marin Constantinescu, Dim. Petrescu, mai recent C. 

Dumitrescu, etc. Cele mai preţioase relaţiuni despre fizionomia dinainte de război 
pieţii le deţin dela doi mari negustori : Thoma Dinischiotu şi Gheorghe Postolea 
coasociat la firma Popp şi Bunescu. A;lte izvoare consultate. vorbesc in acelaş sens. 
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Pe această stradă'" a Gabrovenilor şi parte pe Lipscani, erau 
odată marile firme· de coloniale, în care, fiind vorba de muncă 
grea, Evreii nu s'au băgat, Ei au preferat îndeletniciri cari nu 
reclamau sforţări fizice, < i combinaţiuni intelectuale cât mai 
inedite. Dna din cele mai vechi firme era a lui Siriopulos„ 
la care s'au băgat doi fraţi seceleni Nicolae şi Ioan Peneş, 
pe care stăpânul, văzându-i deştepţi, i-a dat la şcoala greacă 
şi i-a numit Penopulos. La N'icolae, care a ,făcut negoţ la 
C/pol şi în Bucureşti, a făcut drăcie cunoscutul mare negustor 
Thoma Dinischiotu cu firmă proprie încă din 1888, 

1
) Alte firme· 

mari: P. Filipescu, Dumitrescu-Militari, Teişanu-Vogel, Niculescu-

Ritz, etc ... 
Incă un sector în care elementul băştinaş a rămas pe ve-

chile poziţii este comerţul de fierărie unde s'au distins elemente 
de mare valoare. Iată, pe N'icolae Ragi Stoica, fost Petrovic · 
( +1900) .care aducea, singur el, mărfuri din Viena şi Lipsea 
cuie de sârmă şi furculiţe din Franţa, coase de oţel din Anglia, 
unde stârnea respect şi admiraţie, când scotea aur greu db 
chimir şi achita pe loc toată marfa. Avea ca ciraci pe N. 
Mareea, T. Toncovici, N. Ragi Ilie,. D. Baloşanu. Alte câteva. 
case mari: Grabowski din Ardeal, Elveţianul Studerus pe care 
îl continuă fiul; N'eamţul Appel; Boroş, în legături mai ales 
cu Germania ; Ghenovici - reprezentant al multor case austriac 
şi germane pentru articole de fierărie, coloniale şi droguri ; T 
N'icolau & Bancotescu - astăzi încă, la Galaţi; etc. 

2
) O cas 

de comision importantă era a lui Vartanovici Ardeleanul, aso 
dat cu C. Orghidan, tatăl actualului preşedinte al C .. C. I. B; 
Dela 1916, cu deosebire, au începu> şi Evreii să pătrundă î 

acest sector. . 
. Tipografia laică a aparţinut, la început, mai ales scriitorilo 

şi oamenilor politici. Unul din aceştia, tipograf şi zi.arist, a ~o~.· 
şi C; A. Rosetti, părintele democraţiei române, făuntorul Umr11 
fost preşedinte al Camerei, ministru în mai multe rânduri, fon 

1) Pe Gabro~eni, au lucrat ~i Io17 Pen?pulos _şi. S~celenii Petre şi Vasile ?. 
ţpiu ~acesta socru a lui Penopulos. Alţi man colomahşh :. Gh. Ion~scu,.1;'abacov1 

"'N. Dumitrescu, Gh. Bediţeanu, N. Ioanid, Păun Popescu ş1 fr. :Mar~mov1_c1--:- aceş 
lucrau pe locul unde s'a construit B.N.R. Mai erau_ şi firi:ie ~eceşti : Gngone P~ 
dopulos şi Cerlendi (acesta era aşa de bogat -relateaza stimatul domn 'fh. D1 
chiotu -încât, venit dela Odessa, a putut să răscumpere cu 600.000 _ruble aur _o :pr 
frumoasă rusoaică) asociat cu Atanasiu, C. Derussi D. şi Grig. Cavad1a. Era17 ş1 fl! 
bulgăreşti: ca Stancovici şi Gail.ciu Grigoroff. Cu importul. de u:ntd~emnur~, s~ o 
pau numai Grecii, cari . exercitau şi monopo~i:l as1;1pra articolelor onen~ale ·; Ili~ 
prios, N. şi C. Polihromade, Calavreza, fraţu Ghiaca, etc. 2) Alte. firme· :Mir 
Simionescu, .fr .. Ale::qmdrescu, G. Comănescu, 
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r:U ziarului . ,:Rpmânul"~ c~re s'a ocupat şi .cu negoţul de 
ne, de com1s1on, .. de v~nun . albe şi de şamp~nie aduse din 
ţ.a, de petr~l vrecHf1cat ~1?. A~str~a,. de 4,ărtie englezească, etc.I). 
amn.raCnob1la .~ cofetane1 ş1 lichiorurilor, se remarcă fratii 

ş1. reţuleştu 2). ' 
I,,n indu~tria transporturilor, se ridică, puternice, C. F. R. earl 
rascumparate dela co:isorţiul german Strussberg şi celalte în l88o 

ge, . re?ede, unul dm cele mai solid organizate, stând mai presus 
o:a s1rmla;e, cuv cond~cere !ehnică şi administrativă aprcape în 
gt_. me romaneasca. Mai sunt de subliniat şi serviciile S M R · R . . . . . ş1 
~ ·V car: au pu:tat, cu mândrie şi prestigiu, pavilionul naţional 
unare ş1 pe 1nt:nsul mărilor şi al oceanelor a). 
.In V co;ner~ul rmc - mai alei' în Muntenia şi în Dobrogea_:__ Ro-
1 Abaştm~ş1, .Arde~e~i şi Românii macedoneni constituie singurul 
1mp?:nva m::az1e1 evreeşH, în aproape toate. ramurile. In Ardeal, 
nat~: m Vechiul .Re~.at, rolul celor din urmă este, totuşi, în continuă . 
eşte::· In cele dmtam două provineii, unde îi găseai pretutindeni, 
;e Şlv 1nro:aşe, precum şi în localităţi curat maghiare - unde stă, 
7' m.a:tune: vorba „mă duela grecu'', adică la prăvălie, ca şi vechile 
senc1 - ei de mult nu mai există : s'au sârbizat şi. maahiarizat 

format clasa nobilă şi chiagul clasei culte române ___'.: d" : 
ţ . · f . . . me 1c1, 
1 ş1 runtaş1 ai preoţimei 4) Exemplare rare în vechi 1 R t · 1 · 

1 
u ega 

m.a1. mu ţi a Constanţa, tot aşa la Craiova, T.-Severin, mergând 
s:rmlare ~au.schimb de profţsiune. Ca negustori şi meşteşugari 
1, ~estm pnn B:icureşti. Remarcăm ca personalităţi pe bancherii 
am,. G. Coemg1opol - staroste de negustori, Th. Dinischiotu 
Chiale - an~osişti de coloniale, droghiştii Cionga, etc. ,fo 
:J:', anexat m 1913, se începe alcătuirea unui negoţ naţional, 
11:.d un buchet de negustori fruntaşi, dând în lături pe negus
ali. 
sfix~aţi din .c:.în .ce. d.::: străini - cu aptitudini, privilegii şi capi
ma:-1 - . puţmn ~oştn · negustori, modesta noastră burghezie 
t sa rez1ste, reuşmd mulţi din ei să realizeze averi. Natural că 
m.et~de de cari se serveau străinii au subţfat cu mult rezistenţa 
ş1 s a produs o oarecare alterare în sistemul de norme cari călă~ 

v:echii noştri negustori, legaţi de satul şi mediul din care au 

C. A. Rosetti.-.de Dr. N. I. Angelescu. 2) De ac~laş autor. 3) 'ferm(nu 
a fost 42 .am ş1 suma de 400 mil. lei aur. Cele mai multe reţele au fos 

e de . Germani, Austrfaci şi Ei:glezi. 4) Prof. Cristu S. Negoescu - Ardealul 
.. ~c. 1 91 9· P· . ·172 ~1 Al. Nâc1u - -4 românii, cap. I, cartea II. 2) In ramura 
b:t~n:bo_ane Şl c10colat~ se _remarcă ~irmele Angelescu şi Zamfirescu şi în 

u u1 Şl după, G. Per1sten cu fabrică şi 6 sucursale de lux în capitală. 



· ·t · . · ·; griJ. ă de · aşezănri:rttele' o bţteşti --+- biSeriCă, şcoală şi carit. 
1eş1 , cu. . . „ . . 1 · ş· c t · · 

· ·gr1·3·a de· a şi· servi con~h1nc1os cliente a. 1aceas as ar precum ş1 cu - r . A • . . . . A •• 

lucruri va ;merge merelJ. adâncindu-se.m·paguba i:itregu ~oastre 
sociale.• Slăbiţi în felul âcesta, vom întâmpina: marile evemmente .c 
vor duce la întregirea hotarelo.r, când străinii .din cele . patru v~~ 
se vor introduce în cetatea românească pe p9~rta mare deschis 
pro.tia naţională şi de tratatul dela S-ţ Germam. 

CAP. VI. 

NOUA INFĂŢIŞARE A PROVINCIILOR 
NOASTRE IN AOEASTĂ PERIOADĂ 

;pe câtă vrEme, oamenii noştri politici erau oqipaţi. de atâtea 
eme în legătură cu alcătuirea pe baze moderne a fiinţei noastre 
ce în cadrul suveranităţii noastre ca stat, precum şi de atâtea şi 

altele de natură socială în strânsă legătură cu încnegarea noului 
unărean, Evreii.duceau mai departe aservirea noa5tră economică 
·tuală. In alte provincii, alte consideraţiuni sociale şi raţiuni de 
politică de stat duceau la aceleaşi rezultate. In A:rdeal, lupta 
·va fiinţei elementului românesc se făcea prin încurajarea aşe
vreilor în centrele noastre vitale; în Banat, ca şi în Bucovina, 

·a, în dorinţa de a-şi întemeia o industrie şi economie naţională, 
e Evrei ca pionieri întru realizarea acestor tendinţe ; Maramureşul 

deabinelea sub influenţa complect}!. a invaziei evreieşti ; în 
, Basarabia era socotită pierdută şi devenise un furnicar de popu
dovească şi o ţară de transit de unde se revărsau dincoace de Prut. 

cele ce urmează, vom stabili, cu aproximaţie, şi în cifr~ reci, 
a acestor revărsări din ţările cari înconjurau provinciile noastre, 
după cum spune I;. Desjardins - „majoritatea familiilor lo
omânia, este de naştere, ca şi de voinţă şi de moravuri, de spirit 

·mbă, străină ţării" 1). In această perioadă, ei se introduc, foarte 
ca lucrători la fabricile aşezate la sate, dar cu intenţia de a se 
mai mult cu comerţul de băuturi şi foarte puţin cu munca indu-
2). Printre străinii cari se introduceau şi ca lucrători la construirea 
erate, cu deosebire la construirea marii linii· Burdujeni-Vâr-
' eveniment ce avea loc în I868, printre aceşti străini vagabonzi, 

.Op. cit. Les Juifs de Moldavie. 2) Verax, i8L 
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găsim o mare majoritate, în special, de Evrei polonezi 1). Mişcările anti 
semite din 1866 în Moldova, au răsunet şi în Polonia, în 1870 şi în Un 
garia, în 1873, de unde un nou val de Evrei galiţieni se aşterne pes 
Moldova. 2). 

{ q, Proporţiuni. demografice şi economice. 

Se impune să facem o mică paralelă cu cele înregistrate în per 
oada anterioară, ca să ne dăm seama .de proporţiile uluitoare ce le 
putut atinge această invazie, ca şi de poziţiile de frunte ce le'..a put 
ocupa în viaţa economică imigranţii de cari ne ocupăm în ac 
studiu. · 

In această perioadă, avem a lua în considerare patru recensămin 
1859, r86o, 1899 şi 1912. 

Anume : în 1859, Evreii atinseseră proporţia de 9 % din total 
populaţiei Moldovei, numărând rr9.ooo suflete, adică o creştere 

222 % faţă de an,ul r83r, iar după alte izvoare, ar fi atins cifra 
124.867. . 

a) După recensământul din 1899, populaţia evreiască a Moldo 
a atins cifra de 195.887, în procente, ro,r5 % din totalul populaţ 
- singur /laşii numărând 39.441 faţă de 38.626 creştini 3). 

Judeţul Iaşii număra 46.646 Evrei faţă de 145.132 creştini, adi 
24,34 % 4). 

Celelalte 12 judeţe, 86.688 Evrei faţă de 164.304 creştin, în p 
cente : 34.54 % faţă de 65,46 % 5). 

Toate târgurile şi satele. Ja un loc, 69.758 Evrei 6) - în cele 
târguri, 4r.467 7) ; în cele 6 oraşe nereşedinţă, rz.272 8) ; iar "În sa 
16.019 9). 

De acţ, rezultă un total de 195.887 Evrei în toată provincia, 
de r.626.219 creştini 10) ce le stau la dispoziţie ca obiect de spec 

J>ână la 1880, în toată Moldova de miază-noapte, mai rămăse 
rr sate fără Evteill). 

Hăşdeu fixează, în r868, .fisionomia c.u totul jidovită a 1\!oldo 
găsind r Jidov la 4 Români şi se înspăimântă la gândul că, m' 
am putea număra 4 Jidovi la r Român 12). 

După recensământul din 1912, avem rezultate c_u totul ciud. 
pe cari statisticienii şi sociologii nu le-au putut lămuri şi annm 
populaţie evreiască în scădere : 

l) Verax, 138. 2) N. Popp, studiul citat. 3) Ibid, 35, 32 şi 42. 4) Ibid, 35. 5) 
ibid, 6) Ibid, tabl. XV şi XVI. 7) Ibid, XXIII. 8) Ibid, XXII; 9) Ibid, XVI 
XXIV. 10) Ibid., XV şi XVI. II) N. Popp, studiul citat. 12) Istoria toleranţei r 
o:i.se in România, Buc., 1868 p. 9r. 
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Populaţia evreiască a Moldovei se ridicv . 
.ro3 la sate şi r23 437 la or . t" a la I67.590--:: dintre cari 

b · aşe ş1 arguri 1) • 
) In Muntenia - Marea Valahi • . " 

nsă:iiântul din I86o, în ora e; l 8 ~' existau mre~s~ra~i, după re-
-abia 96 ') ad· •v ş 9 3 Şl 1a sate (numai 1ll JUd Put ) , 1ca un total de · 9234. · na , . 

In I899, găsim un total de 68 8 . . 
capitale de judeţ, 66.438 3) • " • 52 suflete ~vr:1eşti, dintre cari, 

.
te, 958 5). Populai-ia . 'V m cele nereşedinţa, r456 4) . iar Îli 

}" evreiasca repreze t d b' , 
talul populaţiei de 3.822.r72. . n a e-a ta .r.71 % faţă de 

c) Dobrogea numără în r8 . . . 
ţiei de 258.242 6) - adică I 66 i9: ~27? Evrei, faţă de totalul popu-

. îl\ Olt . V , ;o, tar tn r912, 4r24 7) , 
"'I ema numara, în r899 4 6 E . . „ · 
e) In Basarabia se înreo-1 t' 9~ . vrei, iar m 1912, 5062 8). 
In 186r-6 d ' V c.iS reaza aceste rezultate: 

2, upa datele oficiale gv · a.Iv · 
veni şi 283.993 . Ruşi· R . M . .' asun, atun de 515.977 Mol-

. ' uş1 an ş1 Mi · t 
In 18. 84, după statistica· of' . Iv 

1 
ci, e c., 95.923 Evrei 9); 

· 8 · . 1c1a a, a 0 popul +; d · . 
7· 27 Evrei, adică rz ro 01 10) . a>"e e r.385.743, erau 

I ' /O ' 
n 1902, consideraţi după reli ie la 

alături de r.782.200 creşti . . g : un total de 2.143.300 sulfete 
D v · . m, erau 247.200 Evrei 11) · 

upa Enciclopedia ovreiască din . , . 
cele 15 gubernii - raioane sau zo1.!nd~a: po?:11aţ1e de ~.558.060 
tru Basarabia, 225.637 Evrei 12). şezan evreeşti - erau, 
Duvff .. ' 

" . pa „ ie Juden pogrome in Russla d" v • 

piam - 47,60 % şi faţă de o . n ' erau, alatun de 920.912 
r,80 % Evrei (sau î~ toate z~~p~laţie totală de l93.412, 228.168 
lă de 32.926.310 13). e e, erau 3.537.150 la o populaţie 

După datele culese cu ajutorul rabinil " 8 . 
m cu titlu de curiozitate s' „ .or, lll 1 9r-892, ş1 pe cari 
B . ' au mreg1strat deab · 8 . 

asarabta, ca şi oriunde dealtfel E . . , .1a r.252 Evrei. 
V • d ) vre11 s au dovedit A V VţA • 

raspun e adevărul 1a întreb v il f . . . „mcapa anaţ1" 
mântul şi de aceea a d tar e ~ncţ1onan1or însărcinaţi cu re-

. ' , u a numarul acest " v • 

ămintele dinainte şi după V . a, ?e cata vreme, în 
!) In Bucovina găsim ace 't~a:im ~67·827 ş1 247.200 Evrei14). 
. oficial din r9~0 pubr ta~ a s1tuaţ1e, după cifrele recensămân-

.>;- Noembrie, r902; i.ca m „Deşteptarea" din Cernăuţi, din 

I) L. Colesco, La population d , .. 
; XXVII 3) Ibid XXX . e rel.1g1".n. mosa!que . en Rouma~ie l 

lesco o. c., p. 5. '8) Ibid 53. I 4) Ib1d, 1b1d, i?id. 5) Ibid, XXXI.' 6) 9J1~a. p. 5. 

Bessarabscogo Obstnog~ ~osi~t~a~e:~;rţbia, Moscova, 19?3 p. 41 - du~ă 
.' ;on;,_· XKrI, p. 463-64. II) Bessarabia ediţ'iI· ?I. r>) Enţ1klopediceskii slo-

. . uşevan, Moscova 190 , ziaru Ul „Bessarabetz" sub ·re-
chafts~e~en in Russland, Berli~~v~;1:Id42. 12) Anselm Khmann, Judisches 

PB B. Di:ica, 43. 13) Vezi vot I, p. 379~ es :urea~s fur Statistik der Juden, 
, ruiarab1a sec. XIX, Bucureşti, 1898. ap. . Du1că, p. 45. 14) Vezi Zamfir 
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In 1850, 14.5{h Evrei faţă de 380.826 creştini; 
In 1857, 29.187 Evţei faţă de 456.920 creştim; 
In.1869, 47.754 Evrei faţă de 51r.964 creştini; 
In 1880, 67.418 Evrei faţă de 571.674. creştini; 
In 1890, 82.717 Evrei faţă de 646.591 creştini; 

· In 1900, 96.150 Evrei faţă· de 730.;r:95 creştini; 
de unde; o creştere de 731 % în 54 ani şi, în sfârşit, 

In 1910, Evrei 102.919, faţă de o populaţie totală de 795.719, di 
cari : Români 273.254, Germani 65.932 şi Ruteni 306.101 .. Creşter~ 
populaţiei evreeşti în această provincie se accentuă odată cu ridicare 
oricăror piedici de imigrare din Galiţia 1). · · 

JDacă luăm în considerare populaţia evreiască din oraşe şi târgu 
faţă de cea creştină, obţinem aceste raporturi : în 1880, avem 38.64 
Evrei faţă de 74.854, iar. pentru 1890, 49.704 Evrei .faţă de 78.95 
creştini 2) • 

· g) In Maramureş:-'- mărginit '1a est de Sătmar şi Ugocea, la ve 
de Galiţia şi Bucovina, iar la nord de Polonia~ Evreii ating, în 1890, 
proporţii îngrozitoare, între 17 % şi 25 %, ca în cercul Şugatag cu 10 

în valea Izei cu 17 % în valea Vişeului cu 23 J'2 % şi în cercul Sighetul 
cu 24J'2 % 3). In tot comitatul Maramureş, 45.073 Ovrei fafă de 64.9 
Români, la un total de 268.281 locuitori, respectiv : · 16,80 % faţă 
24,n % ...J:.. restul de 59,II % alte naţionalităţi. Comita tul . Ugocea n 
măra ·9414 Ovrei faţă de 8330 Români, din totalul de 75.461, iar 
mitatul Bistriţa-Năsăud 4349 faţă de 70.466, din totalul de 104.7 
- aceasta pentru anul 1890 4). Comita tul Satmar 22.849 Evrei fa 
de 107.947 Români, din totalul de 323.768 5). Intre 1880-90, l:<;vr 
din Ungaria au imigrat în Pesta, ca şi în Maramµreş şi Ugocea 6). 

cele trei Vişee, Vişeul de sus avea 1292 Ovrei faţă de 1936 catolici 
175.2 greco-orientali 7). 

Maramureşul număra, în 191Q., o populaţie evreiască de 60.87 
faţă. Cle 26r.928 Români şi de totalul populaţiei de 500.009, 15,70 % Ev 
în populaţia rurală şi 37,30 % în cea urbană, iar ca total 18,80 % 
Maramureşul, cel bogat în. moşii inalienabile şi în muncitori flămâ 
ţara cu codri, lupi şi urşi nu mai sperie pe Ovrei, este Şi astăzi pra 
peste care trec din Galiţia în Ungaria - prima lor etapă, cum o 

I} Verax, 340, tabloul LVII; B. Duică, o. c., 72 şi I. E. Torouţiu, Popora 
şi clasele sociale din Bucovina, Buc., 1916, p. 37. 2) Verax, 342, tablou LVIII. 3) 
Duică, n9. 4) Ibid, 126-7. 5) Ibid, ibid. 6) K. Keleti în Dr. Iosef von Jekelfal 
Der tausendjăhrige ungarische Staat und sein Volk, Budapest, 1896, p. 447- ap 
Duică, II4. 7) R. Bergner. In der 1\farmaros, 1885 - ap. B. Duică, 139· 8) La 
sylvanie, II, ouvrage publie par l'institut d'historire nationale de Cluj, 1938, 
p. 827. Vezi şi Lt.-col. I • .Antonescu - Românii : origina, trecutul, sacrificiile şi 
turile lor, 1919, p. 50-51. 
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te R. Recoul i' ·ş• · · . y ). 1 trec pnn trecătorile de .v . . . 

. Ş1 rămân atât de mulţi Al . At „ catre nord cam la 30.000. 
. . , nea un11 neav'aA 1 d A r senr1ton la ţv „ . . ' 1 ce manca s'au··.fv · "-. . aran11 rntem, iar alţ" . . . , . acu .... 

cu plete totdeauna murdare fv vll ~1 . ciodbam. la oi :--. di aspect: 
1i) Ardealul încape a· dA A ' ara. mcio emnitate 2). 
A anc in mre1ele · d · 
mregistraţi în I8 comitat 1 A d m. aice. Pen. tru acelaş an·. 
. . . . A . e a e · r eaiulm 81: 6 E · · " 
.~21. Ron:a111, din totalul populaţiei de. , .o 4 vr~1 faţ~ .de 
ta situaţie : I Ovreiu 1 . R A . A 3·329·3IJ. Se a1unsese la 
' . . . a 9 omam m tot t 't . . .. 
1mediat după 10 ani A 8 V • ' en onul Ungariei 3) 
. of .. V •'

111 ·1 90, gasim; în Un · · .. . :: : 
,20 fo d111 toata populaţi· a. A 

8 
. gana, 730.34. z · OvreL 

. 8 . ' 111 I 900 5I 378 . . 
'45 s~u 1~·50 % 4). Dar nu ştim cât ;e . . - sau 4,40 % ş~ în ~9I~„ 

.i:rov111c11 româneşti. vme exact Ardea1u1m şi celoil 

±:lupă sta'tistica ungurească d. . . . . . 
intră şi Crişana) n8 I79~1 111 r9Io,. Evren erau în .. A .. r.d.eal. (În 

·· ' · a o populaţie · A · .un total de 3 .963 .957 5). romanească de z~:Z3~{,p:i 
In cele patru J. udeţ v · · ·· · „ . · · · " ·• . e sacmeşti, Ovreu varia V • • • • 

anu sunt mai numer.oşi iA t of , za ca pr. ocente acolo un. d. e 
1. . . , n re I fo-4 :% 01 6) E t · . ·A • • . secolulm. In comitat .1. A . . 2 fo · s e vorba· de ince-

di v e e romaneşti din ·g · . v 

ca dela ~%la 7 Of cum . f' s· 1 rupa 11.;;Vestica, procentull 
fo• ar i o noc-DobA · sv . 

pa sudică, înregistrează o vt ~ d aca Şl . afa3 ctl fr-.:i7 .. % '1).' 
,, .· . . . . . pa run ere până la 431 of. A' · v, .. ,-
o. ll1aJOfltate evreiască Şl J' . d' . /4 /O•. ici, 11ica1err 

r ·. S'b' 1psesc in IJ08 comu· . ··-: ·• Ar· „ 
aşov ş1 i 1u, populaţia rur 1v . . V • • • ne romaneşti B)_ 

ă .3: 50 Of 9) a a. evreiasca atingea I PI • . . . ,. 
' fo . fo, iar cea ·ur-

Pentru Transilvania _ 1A . . v . · . 
• . n care mtra lYiaram ·1 C . . 

- procentul la poptilatia t t. 
1
. V _ _ ureşu , nşana şi :Ba.;'. 

, o a a este de 3 5o of A · 
e .. cu 2,30 %, iar în cele urbane II 3. o; io). ' ;o - 111 comune.le 
' i) I B . ' o 10 · · · .. n .. anat, Evreii progresează la în . . . .. . : 
tate, ei ating cifra de r9.50I f r d . ceputul secolulm. In cele trei 
ulaţiei de r.369.386 n). ' a a e 560.229 Român:i, la un tOta! 

După statistica ungurească din I . . . . . . 
3 - r,30 % la un t t 1 d 9IO, Evren atingeau cifra de 
Să ne o. o a e r.582.133 12). 

servim, acum, de date statistice asu . . . . h 

echea Românie, servite d~e d'f 'ţ' . V pr~ populaţiei evreeşti 
· · i en i cercetator · ·· · · ·· 

. /şi evrei, ca după aceasta V d V • Vi ş1 scmton străini„ 
riu1 etnic românesc. ' sa am. o cifra totală pentru în:tr~g 

îYLe p· avs mag· p . . · • yar, ans 1903 . ·· . • 
3. 3) Balogh, o c -ap B, D ... ~ p. IIo. 2) E. Recoulv .o ·c ap· B D . ,,, 

• ~ 
0 

' ' • UJCa l 6 ) • ' ' '' • U!Cu: 
' 0·. c. 5o-5r. 6) B. Duică 1?4 ') :~:----?·. 1 B. Duică, 128. 5) Lt~coÎ I .A.n> 
~Jur Eb Recouly, Bihorul co~te;zi Zu 4 Ir~; ~id .. ~upă ;,Transylvani~", t'. Vr!I
. ~ ur ane; Satu ·Mare, respectiv cu. ;6 ovre: in comunele rurale, cil ·23;5o'Ji 

··n' .°1:1eşul cu 2.20 % şi 19.80 o1 8) B D7·. C: % ş1 16.60 % ; Sălajul cu 3·70 o1 ~ 
. mea 1"7 I B . ;o. . u1ca 125 9) Ib'd· "b" : /O ,,.. 

1 ' - · n anat e1. contează în · ·i ' 1 • . .1 . , 1 . ~d: IO) Ibid, ibkL 
' a oraşe, cu 8.60 %. 12) Lt -col I ' rut IJ ocu populaţ1e1. i::tirale. cu o •5·01 •-
H' . ' · · · .a.n onescu 0 c . •-, ;c, .,.... 

acrn. - Evreii în Ţ' ·1 R • ' · „ · · an e omaneşti. 
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Ernest Desjardins, care ne-a vizitat în It:67, dă, încă de atunc' 
400.000 Evrei în România, din .care nici jumătate nu· t$te . 
în ţară 1). 

Meyer's Lexikon dă, pentru I893-98, în art. „Juden", o popu 
laţ,ie evreiască de 400.000, reprezentând 7.J.I % din p;::;::-ulaţia n.oastră 2 

„Revue des deux mondes" recunoaşte că numarul Evreilor a cresc 
mult în Moldova după revoluţia polonă şi că tot vin din Galiţia şi di 
Rusia şi socoteşte numărul Evreilor, pentru I868, la 400.000. 

Evreii sau simpatizanţii acestora dau cifre cu caracter intenţiona 
Americanii, în campania lor acerbă împotriva României, aţăţa 

de Evrei sau de coreligionarii lor români, umblă să apere· o populaţ 
evreiască, oprimată la noi, în valoare de 400.000 pentru Igo2 3). 

La Grande Enciclopedie, în art. „Juif" al marelui Evreu 'I'h. R 
nach, dă 300.000 Evrei, dintre cari % de„abia la prima sau la a do 
genera ţie 3) . 

Joseph Halevy, trimisul A.LU. în Baica:ţii şi în România, 
300.000-400.000, cu câteva oraşe locuite exclusiv de Evrei 4). 

Isidore Loeb; cel mai mare duşman al României, dă cifra de 265.0 
pe care o admite şL anonimul autor al studiului „La question juive 
Roumanie", publicat în „Revue politique et litteraire du Mars I882 

Dr.· Arthur Ruppin, în a sa „Die Juden in Rumanim", d 
pentru 1899; 256 588 evrei; 

Alţi Evrei ne dau ca „o niniica toată de 350.000" - cum se e 
primă N'. Iorga 6). 

Uniunea Evreilor Pământeni- U.E.P: dă 250.000 Evrei 7), aces 
fiind marele interes al lor de a-şi ascunde cu orice preţ puterea numeri 

Să ne servim,· acum, de cifrele fixate de recensăniântele noas 
ccacşi de apreciările scriitorilor şi literaţilor noştri. 

Din proectul înaintat de cei 3I depuţaţi ai Cameţei în I868, rei 
că Evreii se ridicau la cifra de 300.000. 

B. P. Hăşdeu îi aprecia la o cincime din populaţia total 
C. Negri la a şeaptea parte; Eminescu găsea 600.000 „lipitori"; 

Jean Levy fixa, 30.000 Evrei pentru Muntenia, şi 370.000 pen 
Moldova, deci, un total de 400.000 8); 

J. 'I'anoviceanu găseşte peste 400.000 9); 

I) Op. cit. p. 8. 2) Ed. V, 1893-98, vol. 9, p. 649. 3) Din rezumatul 
adresată de guvernul St.-Unite puterilor semnatare ale tratatului dela Berlin, no 
lativă la situaţia Evreilor în România, etc. Vezi Vorax, 239. 4) In Darea de se 
a şedinţei. din 9.I.1857 a Com.-central din Paris, vezi Verax, 134. 5) Pag. 14-1 
nota r-5. In chestia agitaţiilor evreeşti. 6. Din scrisorile publicate în „Viitorul" 
3 şi 4 N-brie 1913 - după B. Duică „Ovreii pământeni şi subpământeni, p. 55 
8) Op. cit ..•. 9) La question juive en Roumanie au point de vue juridique et so 
Paris, 1882, p. 14-15. 
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:L ·Codrescu ·gă"e.~te , SIV-. 

. . ' - 9 lll I VJ 400 . 
ărarea Naţională, r900). ' .coo, iar în 1887, 600.000 ~Din 

A. C. Cuza dă 500.000 1) · 
~· . Iorga avea motiVe să ~readă V V 

Principate era de 500.000 2) . ca adevaratu1 număr al Evreilor 
Alţi.d ' 

V 1 au o populaţiune flotantă evreiasc V • • 

Sa ne străduim acum a de ma1 bine de 500.000 3) 
. t. ' ' a scoate un total . . 
evreeş i pentru întreg teritoriul t . A aproximativ a1 popula-

.e a secolului nostru, servindu- e ruc :omanesc, în jurul primei de
or op. erate, oficial iAn p . . ne numai de elementele recensavm,· A 

' . nnc1pate î A ·t · · · an-
In Moldova dupav d,. n usna, Ungaria şi Rusia 
I recens. 1n r8gg t .. · 

. 11 Muntenia „ un otal de 19533
7 

In Oltenia „ " " " 68852 

In Dobrogea " " " " 4906 
In Basarabia " " " „ 4276 
In Bucovina " " rusesc· din r902 " " 
In Maramureş " "austriac din r9ro " 
In Ardeal · " " maghiar din r9IO:: 

247200 
ro29r9 

In Banat " " " " " „ 
" 60878 
" rr8r79 

de" d " " " " 20643 • 
o ·populaţie totală a tutu ~n .: un total de ' 8r740 

ror provinciilor d · j 
rocente, circa 5.Io %. e circa r4.r37.3rr, adică 

•. ~otuşi, şi acest total stabilit ent . 
~o;iul nost~u etnic este destul d~ relru .pop~~aţ1a vevreia.scă pe întreg 
1 ~n Ungana, Austria şi Rusia- ' ativ. ~nndca Evreii şi la noi
' m alte ţări, s'au ascuns sub sau eschivat dela declaraţii pre-
1 aparent din cadrul naţi"u . . . nume .ungureşţi şi nemţeşti ie<>1"nd 

.·· · rui evreeşti ş· · ' >' 
c1pate, numărul lor a fost t• . i, .mai. considerând că în 

e3 . soco 1t de toţi tv .. , 
··.·. oo.ooo şi 500.000, că recensămâ t 1 . cerce atoni, ca variând 
ând perioacia ·de faţă se î b. . dn e.e_au avut loc între r899-r9ro 
dacă fixăm numărul tontcalea1e1 Ee-abilia după 20 ani, nu exageră~ 
t · · · vre or flvt · 
entonul nostru etnic d. 1 d a a on până în r9r8 pe 

nt d lllco 0 e I 275 ooo · e 2,50% spor pentru f. . . ' socotmd numai un iecare an. 

* * * 
Să ne ocupăm acum ş1· d .. 
· v . ' ' e proporţiile A • • v 
1llga mdaizarea vieţii n t 1ngn3oratoare ce a putut 
I V d oas re economic . . 

. nea ela a doua J·um vt t ' e şi sociale. '. 
n . a a e a sec XIX . d . 

e ş1 rural~ era fapt desăvA •t E. :· , iu aizarea atâtor centre 
und A f arşi . xista ca at A 
• e, in a ară de şeful de . d . ' V are, lll Moldova, târ-

Jan armi, toata populaţia era evreiască 
I) Op. Cit .•• 2) I h ' 

n c estia agitaţiilor avreeşti. 3) V. 
V. Protopopescu o c , ' •. , 24. 

---. ________ _J 
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după ~um observă J. Levy în studiu\ său 1). In satele :ceAstei pro 
spune venerabilul luptător A. C~ Cuza, tot ce estve stap:-n, ~ela 
<laşul neomenos şi viclean şi până la chelarul c~;e d~ cu masura str 
e te evreu iar Românul a rămas robul care mtreţme cu munca 
g:eu aceas~ă puzderie de străini'. cari s'auA~ăp~stit asupra ţării, iar 
târguri, nu se mai ţin decât acei pe care 11 hraneşte buger~l s:atul 

Iudaizarea provinciilor n<;iastre vom avea. a o :tu~ia 1ll 1~ 
a doi factori: a unei invazii, când înceată sau violenta, şi a unu1 e 
dent de naşteri asupra morţi~or. Factorul din ~rmă :est~ to: ~şa de 
mejdios în rezultate ca cel dintâiu, dacă nu şi 111ai pnmeJdlOs 

laşii este complect iudaizat. . . 
·Deja în 1860, Evreii numără, în capitala Tuiol~o:e:, 3.21v2 vne 

• tori (în care intră 214 Evrei străini) faţă de 470 creştmi şi nu~~r: 3. 
meseriaşi (în care intră 185 Evrei străini) faţă de r.492 creştim (m 
intră 278 supuşi străini şi 171 ţigani) 3

). Pe câtă vre~e, în ~835, 1:u ex1 
încă pe Uliţa Mare un singur negustor evr:u, ~s:ă~1 - scne Ermnesc 
mai nu găseşti negustori creştini pe aceast~ uhţa ş1 to~ aşa pe celela:t 

Incă dela 1862, Comisiunea atingătoare de mflonrea cap1t 
Moldovei constata că laşii era „inundat, debordat de Eyrei, de sup 
străini şi fără nici o legătură cu ţara şi aceasta în f~lOsul c~merţ 
ce a mai rămas neînstrăinat din mâinile Românilor ş1 cerea mceta 
colonizării oraşului de Israeliţi prin încetarea colonizării, furişată . 

tolerată, a întregii ţări" 6
). • „ 

In expunerea de motive dela 5 Octombrie, ~895, a Lign V 

„Viaţa" din Iaşi, datorită lui V. Conta, se const.a ta, c~ p:ofun~a ~ur: 
că în toată Sfrada. Mare, din poarta Palatulm Admimstratlv şi pa 
la Str. Carol., centrul activităţii comerciale, unde cu 25-30 ani în ur 
erau numai magazi~e cu comercianţi creştini, astăzi nu se găsesc de 
nu~ai trei băcani creştini; iar pe frontul meseriilor, o ruin.ă com~le 
în toate acele străzi populate cu numeroase ateliere, de~ab~a 2 ~lana 
un cismar doi abagii - toate breslele muncitoare au disparut şi1 ~da 
cu ele ~u dispărut ceasornicarii şi brutarii nemţi şi breslaşii armeni 
făceau un comerţ atât de viu cu manufacturi 6) • 

laşii numără, în 1900, 39-441 Evreii - 50.90 %, pe câtă vre A 

Românii de-abia ating 35.645, adică o proporţie de 45 % 
7
). Patru t 

guri moldovene în 1912 reprezintă mai mult ca .So% jid?vi~e.; H~r 
cu 66.37%, Mihăileni cu 62.68%, Hârlău cu 56.40% şi ~alticen1 c. 
53.34o/~ 8)·. Zece oraşe numără între 25-50 %, ca D~roho1, Botoşa~1 

Panciu, Bacău, Piatra, Tg.-Fi:umos, Tg. Neamţ, Vaslui, Roman, etc. ) 

I) Op Cl
·t p 5 ?) Op cit. p. 15. 3) Verax, tablou XXXVIII, p. 107. 4) Scrie 

. " . . - . ' 'd b"d 6) O •t LXIV :'\ 
politice şi sociale : Instrăinarea industriei româneşti. 5) Ib1 ' 1 · P· ci · Jatio 

7
) După statistica publicată în M'.on. Of. din I4 Dec. 19?0. ~) .L. Colesco, La popu 

de religion mosaique en Roumanie, :r.Q~5, p. 10. 9) Ib1d. ibid. 
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cătllirea pieţii comerciale în Moldova era următoarea. Incă 
: .această provincie numără de-abia fr~ro firme comerciale ro-

. şi9ro străine, pe câtă vreme, Evreji atingeau cifra de ro.912 1). 
hil de 18.062 firme comerciale în cele 13 capitale de judeţ pe. 
eii deţineau ro.942 - adică peste 60 % ; din totalul de 27.273 

gari,. 12.426 erau Evrei - adică 46 %- Românii 13.028, iar 
l.819; iar dacă luăm în considerare cifrele în oraşe, din l8.ro6 
gari, ro:446 Evrei - peste 58 %, 6150 Români şi l5IO străini 2). 

erând numărul patentarilor, după judeţe şi comune, vom avea, în 
aceste date semnificative: 17.172 patentări evrei faţă de 14.728 

ri creştini sau în procente: 53.70 % faţă de 46.30 % 3). Remar-
7majoritate zdrobitoare care atinge şi 85 %în capitalele de judeţ: 
,_Botoşani, Dorohoi, Huşi, Iaşi, Piatra, Roman, Fălticeni, Vaslui; 

i, ca Hârlău, Herţa, Tg.-Frnmos; Tg.-Neamţ, Panciu; în co-
. rurale ale Iaşului 4). · · 

1888, Evreii patentari sunt în număr de 14.387 faţă de 13.075 
1tl; în 1900, 17.820 faţă de 15.039; iar în 1901, 16.441 faţă de 

creştini, în general, peste 53 % 5). 

a Botoşani, în 1896, în 39 firme de.meşteşugari şi negustori. - dela 
e. comerţ de bani până Ia cel de curelari - toţi patronii erau .ex
Evtei, numai în alte. 6 posturi, contam noi Români, cu ro firme 

r Armean : ,ca brutari, cismari, galanterie, vaccinatori„ doctori 
µlecţiuni de dame -faţă de 46 Evrei (dintre aceş1ia, 15 medici şi 
cinatori evrei şi respectiv: 4 medici şi l vaccinator). La Huşi 

firme evreeşti la 16 categorii, de abia 7 Români. 
; Numai în opt judeţe ale Moldovei, găsim un total de 5552· Români, 
s,trăini şi 12.958 Evrei, ceeace reprezintă 66.78% din total 6). 

Judeţele cu majoritate zdrobitoare.sunt: Botoşanii cu 2.208 Evrei 
de 667 Români şi străini cu 2.070 faţă de 739, laşii cu 3.037 faţă 

.038, Suceava cu r.144 gaţă de 558 şi Neamţu cu r.506 faţăde 877 7). 

Să trecem, acum, la· Muntenia. Ea începe să fie de mult râvnită 
or, avea şi aci succese importante. In această perioadă, însă, stră
ţele lor sunt mari şi puccesele .corespunzătoare. Ei îşi lărgesc -
invazii şi infiltrări·incete sau prin .excedent de naşteri - zona de 
luenţă şi ghetto-urile îşi întind hotarele atingând centrul Bucu
ui şi îi întâlnim până în cele mai îndepărtate unghin'i ale Olteniei, 
ţnfig până dep~rte la '!'.-Severin, unde numără, în r900, 815 su,.

; până în Tg,-Jiu cu 60 suflete; C.-Lung cu 49, Piteşti .cu 929, iar 
O.Vil ·cu 2891 8). 

'i) Verax, 176. 2) Ibid, 30I. 3) Ibid, tablou XLVII, 302~3. 4) Ibid, ibid. 5) Ibid. 
)I,.p. 303. 6) Ibid,. ibid: 7) Ibid, ibid. 8) Statistica publicată în M'.on. Of. din 
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Capitala României număra, în 1900r 43.274 Evrei la 185.697 ce
tăţeni români - adică 15 % din totalul populaţiei, alţi 30 % fiind străini.: 
Dar pe tărâm economic, ei reprezintă mult mai mult. Invazia spre Bu- · 
cureşti începuse intens mai ales dela 1862, când el devine capitala ţării. 
şi, ca atare, centrul cultural, politic şi economic. Dealtfel, obiectul in.:. 
vaziei nu era numai Bucureştiul, ci întreaga Muntenie. Moldova, su-· 
focată de atâta jidovime, devenise cu totul neîncăpătoare. Iureşul spre 
provincia de dincoace de Milcov merita toate străduinţele. La început, 
le-a fost destul de greu, întrucât se izbeau de elemente dârze şi price
pute în negoţ şi în industrie. Dar l~-a fost greu să pună mâna pe câteva 
capete'. de pod. Existau deja vechi colonii evreeşti. cu aşezj.minte tot 
aşa de vechi în mahalalele din vecinătatea centrului - colonii ce le-au. 
fost de mare ajutor. Şi, în felul acesta, nouii veniţi, în conlucrare 
cu cei vechi, au reuşit, dinainte de 1878, să constituie aproape 1

/ 3 din. 
numărul breslaşilor Bucureştilor. Astfel, din 27.1ro suflete câte nu
mărau breslele (7024 capi de familie cu membrii acestora) 16.299 erau· 
ortodoxi şi 8617 Evrei. Din străinii aflători pe atunci în capitala ţării~ 
1355 capi de familie se bucurau de protecţia rusă, 787 de cea a.-ungară~ 
545 de cea elenă, 3824 de cea română - în care intrau Evrei şi alţi 
străini- şi un număr de c.elelalte. Natural, că, peste 90 % din cei su-
puşi protecţiei ruse şi ungare erau Evrei 1). · · 

Am mai spus· şi altădată că Bucureştiul, în vre-o ro meşteşuguri' 
din cele mai căutate, avea aspect jidovesc. Evreii deţineau o majori.;. 
tate zdrobitoare şi că Românii erau majoritari în meseriile. ostenitoare 
şi puţin rentabile : muncitori cu ziua, dulgheri. şi dogari, ~ierari şi pot-' 
covari, rotari, sacagii, zidari, cavafi, etc. In comerţ, deţmeau, · dease
mene::i., majorităţi zdrobitoare, ca bancheri şi zarafi, ca samsari şi co:.:. 
misionari, ca arendaşi şi antreprenori, bijutieri şi giuvaergii __,.unde 
la 123 suflete Evrei, de-abia 3 erau Români, ca hăinari, ca marchitant 
şi mănuşari, ca geamgii şi comercianţi ~e ~obile - unde. n1:1 ~ă~im nic;r·. 
un creştin. Iri alte ramuri tind spre ma3ontate, ca bogas1en ş1 llpscan1, ·. 
unde ating cam a treia parte 2). Din numărul de 20.794 Evrei aflători 
în 1878 în capitala ţării, 797 capi de familie (3.747 suflete) erau deda.:: 
raţi fără profesiune. Dar ~are~e Em~nesc~ de~uce că,'dacă t~at: ~cest~ 
suflete nu trŞ,esc ca munc1ton cu zma ş1 daca nu sunt rentien, mdus
trfaşi sau co~ercianţi, trăesc desigur de pe urmele traficului şi a s~m
sarlâcului, din operaţii cari nu produc valori. Dar chiar acest număr-· 
continuă marele poet - ar putea fi augmentat prin mulţi, cari, deşi 
înscrişi ca comercianţi, vor fi făcând şi operaţii de altă natură decât 

. I) Ibid, 4 Ibid. 1) 1'1; ~~inescu;-Scrieri politice şi sociale. 2) Eminesc~, Scrieri 
politice şi sociale : Comerţ ş1 md;istne. 
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e indicate de comerţul ce exercită. Că toţi aceştia nu stau cu mâi
în sân, ci se îndeletnicesc cu operaţii de bani, străine obişnuinţei; 

aceasta ne putem lesne convinge văzând registrele tribunalului· co
rcial din Bucureşti, de constatarea protestelor 1). 

Fisionomia pieţii Bucureştilor era - încă dela războiul nostru 
tru neatârnare, atât în zilele de lucru cât şi în sărbătorile cele mari 
eeşti - jidovească, aşa că au trec1:1t timpurile, spunea cu mâhnire 
"nescu, când Românii erau puternici·pe piaţa românească 2). A. C. 
a, atacând aceiaşi problemă, constată că Bucureştii sunt, încă din 
, în mare parte, întrucât se atinge de comerţul de manufactură 
âinile Evreilor, iar firmele româneşti, pe fiecare zi, dispar şi sunt 

· uite cu firme jidoveşti, deocamdată în mod discret : La ·covorul 
e, La papagalul roşu, La globul auriu, până ceva mai târziu, câ~d, 
"ndu-se îndeajuns de stăpânLp.e piaţă, vor apărea şi numele pro

rilor 3). O mare dezvoltare luase şi industria zărăfiei, a caselor 
"mb, pe str. Lipscani şi calea Mogoşoaei, unde mişunau zarafi, 

sari, antreprenori; rentieri, oameni fără profesiune - toţi agenţi 
"vi ai practicei uzurare şi ale căror operaţiuni consistau între altele 
împrumuturi, variind între 48%-84 %, ba la procente cari întrec 
ce închipuire şi prin trei patru giruri şi în plus prin amaneturi 4). 

et, încet, şi comerţul de sticlărie şi olărie, ca şi acela de cherestea 
eJucării de copii, va încăpea în întregime în' mâinile lor, lucru de 
e ei nu se ocupau pela 1878 5). 

S'~ dus negoţul românesc de pe vremuri- scrie cu multă amă
·une marele istoric N. Iorga, vorbind de negustorii bucureşteni -
'e îşi făceau auzit glasul încă pe vremea lui Cuza Vodă, fiindcă s'au 
ârstat elemente de adunătură, în astfel de măsură, încât, în timpul 
ilor serbări jidoveşti dfo Septembrie mai toate obloanele din· Lip
. erau lăsate 6). Şi ceva mai departe: Vechii rioştri negustori _arar 

· vizitează teatrele cu locuri prea scumpe pentru punga lor şi sunt 
cuiţi de străini înlesn{ţi cu bani, mai ales Evrei 7). 

Din Anuarul General al României pe 1896-97, desprindem: 
, Lipscani, din 151 firme, 89 evreeşti; pe Gabroveni ..;-re~pectiv; 

in 60; pe calea Moşilor, 346 din rro2; pe str. Şelari, 50 din 68; 
ti-: Şepcari, 5 din 22 ; pe Calea Victoriei, rr5 din 524 ; pe str. Carol, 
":din totalul de 263 firme-c"fre date cu aprox;maţie după fonetica 
elui. · 
.Dar şi centre. foarte îndepărt~te urmau soarta capitalei, pierzân

. fisionomia lor originală. Craiova, centrul celei mai dârze rezis-

r) Eminescu, Scrieri politice şi sociale : Comerţ ·şi industrie. 2) Ibid; ibid. 
C. Cuza, Meseriaşul român, •p. 12. 4) Eminescu, studiul citat. 5) Ibid, ibid. 6) N. 
, Istoria Bucureştilor, 334. 7) Ibid, ibid. · · 



tenţe româneşti, număra - dacă ar fi să credem statisticei din I9Io 
2891 Evre.i la 36-495 Români. T. s~verinul avea, la aceia9i dată, 81 
;uflete 1). Dar numărul acesta .trebuie să fi fost cu totul dedesubt 
:r~alităţilor, dacă ţinem seamă că, încă la 1878, s'a alcătuit un comite 
local ca·sucursală a A. I. U„ sporindu-şi numărul membrilor. cu 48 i). 
:Şi, astfel, Muntenia, Oltenia şi Dobrogea intrau în bătaia focului in.3 

vaziei jidoveşti. 
7 

In judeţele Munteµiei --:..vexceptând Ilfovul:- se înregistrează, I 
I J;:>ec, :1899, aceste rezultate care reflectează poziţia Evreilor pe scen 

vieţii economice: 
. în comunel.e capitale de judeţ, avem n67 firme evreeşti fa ţii d. 

sr8r. ,creştin~ şi 1275 străine ; . • V • 

în comuµele nereşedinţă, respectiv : 95 evreeşh faţa .de n69 Şl 196 
în comunele rurale, respectiv gr faţă de 74n şi 297 ; .. 
în total ; 1353 firme evreeşti faţa de I3. 766 creştine şi r. ]87 străin{.' 

Evreii co'ntând de~abia cu 8 % faţă de-.- respectiv~ 8r.46 % şi ro.51 
. : Din Anuarul comercianţilor şi industriaşilor din Circ. III a C(l 

;merelor. de Comerţ, desprindem: în oraşul Ploeşti, erau în 1879, IZ 

~eg. ev:i;ei la un total de. 680, în anumite categorii neexistând nici u 
-creştin. ·Evreii urcaseră deja munţii şi îi găsim la Sinaia cu 7 fir 
din 39, la Predeal cu z din 6 ~cu fabrici de cherestea şi de var; 
Câmpin~ cu 14 cl,in 56; la Mizil cu 7 din 206, la Buzău. cu 66 din 29 
-. foa~te mulţi cu băuturi spirtuoase ; la Târgovişte cu r6 din 312 şi 1 

<Găeşti cu 3 din I9 . 
. . In. Anuarul Circ. II Piteşti, gas1m, în 1898: în oraşul Piteşti 

6r. firme .evreeşti· la 24 categorii ; în jud. Olt, II la 7 categorii ; în ju 
4feleqrman, ·S9 la 13 categorii, iar în jud. Muscel, I ceasornicar 1 

Câ,inpu-lung~ . · . 
In Dobrogea, ei contează cu r83;f1rme faţă de 286 .creştine şi 94. 

străine - adică cu· un provent de rr.85 %· · 
bin toate ;jude'ţele .Munteniei şi Dobrogei - exceptând judeţu 

Ilfov ale cărui ·aate nu le posedăm - numai judeţul Brăila contea 
cu ~ .. prbpQrj:ie de. 24-40 % ca firme jţdoveşti, iar Câmpulungui cu 

·• ·v . t ol 3) mai scazu : r .30 ;o . . 
'. . . Pent}:U anul I90I, avem în Muntenia şi în Dobrogea, 40Z4 fir. 
-evreeşti "--'- patentari faţă.de 56.6I5 româneşti şi 8.760 străine - ad1 

.Un total de 69.449 4
). 

I) V~rax, tablou XXIX, p. 52. 2) M. ,Eminescu, ibid! 3) c .. E .. Crupenski 
Statistica.firmelor comerciale in Bul. Statţstic (}eneral, .A.n. II, p. IJ7-ap. ye:a 
tablou LXII.I. p. 26±, 4) Dări de ,seamă ale Tezaurului ~ul:Jlic la 30 Sept., al f1eca 
.an, l87~19doe'.-ap. Verax, taolou LXVII, p .. 363. · · 
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Consideraţi, după datele de până acum, peste tot întinsul Ro
· ei, Evreii contează cu un procem: meuiu de j4.66 %, rămănând, 

Moldova; ~tăpâni pe 60.80%1)„ 
Din studierea acestor eleiµente, vom scoate în evidenţă acest 

tJimpede şi anume că Evreii, din cele mai vechi timpuri,~tindeau 
u reuşit să ocupe un loc lrunte, calitativ şi cantitativ, în viaţa . 

. noiµică. Ţintele lor sunt şi ele limpezi: ei înaintează,'cu paşi înceţi 
.. sigur, spre, marile centre economice : - Brăila cu ro.88I Evrei; 
Severin cu 8I5, Constanţa, Craiova cu 2891, Ploeşti cu 24.I30, Piteşti 
830, Buzău cu I59I, R.-Sărat cu 1599 şi, potrivit rezistenţei celei 
:h slabe„. ei dau afară pe negustorii băstinaşi lăsaţi numai la fdr 

lor. 
Să mai. dăm: câteva· date, ca să ne fixăm asupra poziţiei ce ocupau 

eii în Vechiul Regat luat ca .. totalitate. 
. După statistica: din I887, numărul patentarilor în România era 

86.292, dintre cari 58:29I Roiµâni, 9.865 străini şi I8.I35 Evrei 2). 
Patenţari electoriaiCamerelor de Comerţ erau, în I893, 4r.855, 

tre ,_'ari aceia ai jud: Ilfov nediferenţiaţi pe naţionalităţi era de 5.470. 
tul de 36.385 se distribuia astfel : 20.262 erau Români, 3.645 străini ' 
2:478 Evrei3).. . . 

Pentru anul r90I, sunt înregistrate aceste rezultat.e: 68.802 firme 
~neşti, rn.966 străine .şi 20.5I5 evreeşti 4). 

:: .. Pupă. statistica oficială din r9Qo-':-90~, numărul meseriaşilor 
acesta: . 
. la. oraşe; fără··Buc;:ureşti, erau ş7.832, dintre cari 29.260 Români 
8;572. străini -.în (:are -sunt trecuţi şi Evreii.; . 

la sate şi oraşele nereşedinţe, erau 83.876, dintre ,cari 68.845 Ro
. şi r5.03I străini - printre aceştia figurând 9313 'de religie creş-
. sa:u mahometană şi 5. 71&. Evrei 5). 

In. 1904, avem un total de 96.937 comercianţi şi meseriaşi, din-
~ari : .zr.194 Evrei..,.-- I3.955 în comunele urbane şi 7239 în cele 
e ,- ; 13.685 străini - resţectiv, 8I42 şi 4543 şi 62;058 Români 
spectiv· 18 .. 862 şi.43,196 6). · · • 

:Să::trecemJa Basarabia. Aici, invazia a avut loc pe două căi ; una 
obişnuită, prin scurgeri din Rusia, Polonia şi Podolia şi a doua, or
ată de stat,· prin colonizări agricole evreeştL 

..'.r) C. E .. Crupenschi, studiul citat. 2) Expunerea situaţiei Tezaurului Public la 
.~;; 1887; p; LV,-ap. Y~rax, 176. 3) C. E. Crupensc.hi su cit. -:-ap. Verax. 176. 
1 de seamă ale. TezaurulU.i Public la. 30 Sept. alefiecărU.i,an, '1879 - 1906, ap. 
~b~ou LXVIF,_p. 303: 5) .Encic~. R~m„ v. Ill Politica meseriilor1 p. 216. 6) 
tistica profesmmlor supuse 1mpoz1tulm de patentă pe 1904, alcătU.ită de Dr. G. 

.angă; Vezi .,Situaţia .străinilor în coll1e.rţul şi meseriile ţării.în 1904" în Univ . 
3~ . • 
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Din cele e:x:puse în altă parte, am sfabilit că populaţia totală a 
provinciei era, în r902, de 2.!43.300 suflete, dintre cari, Români r.323.r5r 
şi 247.200 Evrei 1), toţi răspândiţi mai cu deosebire în judeţele din nordul 
şi centrul ei. 

Nu posedăm date statistice pentru Evrei pe de o parte,. Români 
şi alte naţionalităţi pe de alta, sub raportul comerţului şi meseriilor 
exereitate de unii şi de alţii. Dar vom da alte date asupra numărului 
locuitorilor care ne vor servi ca indicaţie în problema cesne interesează; 

Să luăm câteva centre, Oraşul Cahul, la o populaţie de 7.900 lo
cuitori în r902, număra 3.700 Evrei faţă de r.850 Români; cari numai 
negustori sau meseriaşi nu puteau fi toţi. Oraşul Bălţi, la un total de 
zr.ooo, numără 8.700 Evrei şi 9.300 Români; · 

Oraşul Hotin, la un total de 3r.800, număra rz.ooo Evrei şi de-abia 
4.500 Români ; 

Oraşul Orheiu la un total de r4.800, număra 7.000 Evrei şi de abia 
5.000 Români ; 

Oraşul Bender-Tighina, 1a un total de 35.400, număra 8.ooo Evrei 
şi IO.OOO Români; 

Târgul Călăraşi, la un total de 2.345, număr::t r.028 Evrei; 
Chişinăul, la un total de I3I.Ooo, număra 60.000 Evrei şi 7I.ooo 

alte naţionalităţi : · 
Judeţul C.-Albă număra 74.250 Evrei la un total de 380.700 
Judeţul Orheiu număra 30.000 Evrei la o populaţie de. 225.3ro 

dintre cari 202.000 Români; 
Judeţul Hotin număra 13.50% Evrei şi 80% Români; 

„ Tighina „ 38.6oa Evrei la I2.8.8oo Români 
totalul de 167.698; 

Jud. Bălţi număra IZ % Evrei la un procent de 85 % Români 8) etc 
Despre coloniile agricole unde numai agricultură nu se ·făcea 

unde rămânea pământul în paragină altădată, aceasta dovedeşte î 
mod neîndoios că aceste populaţiuhi ·vagabonde, trândave şi murdar 
erau făcute numai pentru specularea de bunuri, dar nu şi pentru cr 
area de b·unuri. Oricum, această provincie îşi pierdea personalitat · 
prin inundarea oraşelor şi târgurilor cu mulţimi cari dispreţuiau ad 
vărata muncă. · 

Bucovina, laolaltă cu Moldova şi Basarabia, formau ţara pes 
care domnea, cu glorie şi înţelepciune, Ştefan cel Mare şi, pe când 
timpul domniei acestuia, .dacă număra câţiva Jidovi trecători cu r 
tu.rile lor, în primul'deceniu alveacµlui, această Moldavă număra 546.0 . ~ . . . .· .• . 
Evrei. In perioada de faţ~ ea este pe de a întregul jidovită. 

l) Din statistica profesiunilor alcătuită de Dr .. G; D. Creangă pe 1904. z) Zail 
Arbore, v. I, Dicţionarul geografic al Basarabiei, Buc. 1904, pass,im. ·3) Ibid. pa 
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· .. In 1880, Sadagura număra; .888 O . V • 

ruţa; 3.795 faţă de 4 r56 . 3C . V ".":e1 faţade un total de 4.836. 
I · , Iar ernauţu r 4 449 f ţv d ' 
n I890, aceia.şi· Sadagura 3/ 8 f V • a. a e 4;500. 

V de 54.r7r 1). . .70 aţa de 4.8I6 ş1 Cernăuţii r7.359 

In toată provi · ' A . ncia, s au mregistrat - î tA . . 
45 Evrei faţă de 0 populaţie de II . ~ 7 A argun ş1 7 oraşe -
de I28.654. creştini 2). Dela I 86·8 

3·f9?' iar 111 I89o, 49.704 Evrei 
I 01 A pana 1a r88o Evr · · v 
.Io /o, pe cand celelalte uaţionalităţi a) . , eu crescusera 

e I880-r890, popul. aţia spori cu I o~u~a1 cu 7-~~ % "').Numai.· 
In I9I 3·02 

10, Iar Evre11 cu 22 6 01 
o, av~m aceste rezultate întristătoare: . 9 Io· 

Evrei Rom A • 

Gura Humorului num v v - ~ 
Rădăuţii . ara 2050 1a 708 din totalul de 5257; 

· Sfrete " 5940 " 4445 " „ „ I6604 ; 
St .. " 3:r78 ;, 7I5 8 

oro]lneţ ·. " 345·3 " " " 7 I5 ; 
S f " 3039 66 ~ceava, ost cet. de scaun 4200 " " " roz . ; 
C m 1 „ 3667 „ I 

• a. pu ung numără I577 " 5574 „ " I3I4 ; 
B01an 8 " " 8726 · . " II I 5I?5 " . , 
Sadagura " - " " „ 7340 ; 
Rohozna " 34ro " I4 " " 

" 2279 " 4 " 4439; 
Văscăuţi " " „ 4207; 

··· · " 
96

I " 9 " " " 5749 etc. 
Cernăuţii au evoluat în felul urmvt . 
In I857 V a or. 

, numara 4678 Evrei 1a 4800 R A . 
In I88o · ornam· 

' respectiv, n449 faţă de 643r. ' 
In Igio, respectiv, 2565r faţă de '. 

'Joc : Horecea Caliceau CI . 5569, 1ar cu cele cinci suburbii 
V ' ca, ecucica Mănăste · · R 
a număra 3853 Români) 28 6 f , V nşca şi oşa (aceasta 
ictul numărau· 39 527 

E ·. ~3· aţa de I3.440. Oraşul Cernăuţii 
ţionalităţi 6). · vrei a 42 ·886 'Români faţă de I64.666 

I1 sudur provinciei, nu exista nici V 

şezat Ovreiul afară de C tA So comuna rurală în care să nu 
. ' . os ana- Ucea va 7) v·. . 
ma. ruteană-evreiască sau p"·1 t" . · 11ruţa era socotită 
" egustorii bucovineni at. a es ma de az1 a Bucovinei 8): 

· V. • • . tngeau un total de ro3r 2 . R A · · 
? stra1ruţ cu r226,. iar Evreii cu 86 2 A . . oman11 contau 
ocupau cu negoţul de 1 b 4 : ··ceşti 8642 neguţători evrei 
· · · emue ere fi 1 · ' 

t'piele, vite, fructe, aveau 1~ dis' ~r'. ga antene, ~râne, păcură, 
: care se trudea pentru b V t poz1ţie o populaţie creştină de 
. . uµas area celor ro2.9r9 Evrei. Că şi 

yerax, tabl. XVIII, p. 342. 2) Ibid ibid } . 
·~~a, III, p. 503 - ap. B. Duică l' . 3 S~1rmer, Statiscche Monat 
ŞI. clasele sociale din Bucovina B 59. 4) B. Du;că,. l?l· 5) I. E. Toronţiu' 

on Inama-Sternegg şi dr Rondb uc. ~1916. 6) Ib1d, 1b1d. 7) B. Duică 16 ' 
, ·l6o, ' erg lll. St. Monats XVII. p 6. ' 4· • 

• • • 4 9 -. ap. 
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toată munca capabilă să întreţină cei 8642 negustori o făcea ţăranul 1 
Torouţm 1). · 

In Ardeal, situaţia Românilor începe să devină dramatică od~ 
cu anul r867. Aici, c~ şi în Banat: în toate târgurile şi oraşele dacă ~ 
câteva mii de Evrei. )?ropriu zis, până la revoluţia din r848, în tot 
dealul. erau de-abia r5.573 Evrei. Imediat după încheierea. pactul 
dualist, când încep a se bucura de drepturi de cari erauJipsiţi şi de 
zarea în oraşe, în 1870, numărul atinge cifra de 24.842, adică r.17 
din totalul, populaţiei, dintre cari 2r.or7 în comitatele ungureşti un 
nobilii îi găzduiră şi susţinură, r35r în cele săseşti şi 2474 în c 
săcuieşti 2). 

Oraşele încep să-:-i cunoască şi, ca atare, să-şi jidovească înfăţiş 
Tea. "La 1870, Alba-Iulia numără r22r Evrei, Clujul 3008, Făgăraş 
276, Dej 351, Murăş-Qdorhei 773,. Braşovul 217, Sibiul 163-pe câ 

·la 1853, avea 23, iar la 1857, numai 91). Până în 1890, Ovreii număr 
peste câte roo.o suflete în IZ oraşe româneşti în Ardeal 2). 

Oradea Mare număra, până sub domnia lui Iosif II, foarte .pu ' 
Evrei şi nu aveau voie a locui decât în cartierul Catanavaros şi a.um 
numai până la apusul soarelui: Odată cu 1848, ei câştigă deplină libert 
de a se aşeza în oraş, iar dela 1848, gravitează tot mai mult spre o 
şi cumpără proprietăţi. Curând· ei numără peste ro.ooo inşi şi cucer 
cvmerţul, industria mare, finanţele - poziţii ce, altădată, le aveau 
mâinile lor Macedo.-românii 3). In Făgăraş, apar, în r88o, firme evree 
când apar şÎ prin sate, unde au pătruns cu sprijinul cel mai draco 
al statului maghiar şi toate aceste infiltrări aveau loc în jurul unei 
ciume al căror monopol îl deţineau aproape în întregime Evreii. In 19 
rămăseseră doar 90 meseriaşi -'patroni şi ajutoare ·Şi 5 firme eoni 
dale în tbt oraşvJ .. Rând pe rând, toţi vechii şi vestiţii negustori rom A 

au fost distruşi de houa politică-maghiară care i.:a silit să rupă legăt 
vechi: şi fireşti cu Ţara Românească şi să lege altele cu. Budapesta 
Viena 4). Aradul numără, în 1867,· 3710 Ovrei, comitatul 69ro ;. în r8 
erau în stare să aleagă deputat pe fiul ral:>inului, iar în r894, erau d 
40 de consilieri evrei. Aşa că, după cum încheie B. Duică, în trei ge 
raţii, Ovreii cuceriră Aradul 5): Braşovul intră în complectă jidovi 
Tot negoţul mare este în mâinile lor, librăria, tipografia şi băncile mari 
comercială şi de credit ungar, avocătura, toate trec la Ovrei. Alung 
din Rusia, ei se aşează în valuri în cetate, favorizaţi şi de războiule 
nomic cu Austria; când negustorii noştri se retrag de pe pfaţă. Dn0 

- . - . ' . 
l) I. E .. 'l'oronţiu, II, p. 144..,.-145. 2) B. Duică, .... 3) Bielz, în 'l'ransilva 

186i ~ ap .. B. Duică, 109. 4) B. Duică, .. 126. 5) N. Firu, Oradea Mare, p. 72. 6 
Bărbat, Dezvoltarea şi structura economică a Ţării Oltului,. p. 81.,.,-85 şi ~Iono 
oraşului Făgăraş, de preotul Nicolae .A.ron). 5) B. Duică, 142. 
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dul lor, c.a ~ă lupte "împotriva Românilor, au pus în prima linie 
pe Ovrei ş1 toate cuceririle şi le rezervă în folosul lor 1) Astf 1 

. pe râ_:id, disp~r _autochtonii şi Macedo-românii „greci" şi 
0

centr:1~ 
re atat de phne de viaţă românească se afundă încet încet A 

khl . ' ,lll 
• ·..• • V a a ~lu: evreesc, unde va trona concurenţa sângeroasă, 

a ~os~ica, m.mc~:ina A urâtă,_ falsitatea unei civilizaţii importată 
vrei ş1 co11sp1raţi~le impotnva naţiunii şi a statului românesc. 

b) Rezultatele mişcării populaţiei 

~ă stu~iă~, .. acum, fizionomia nouă ce capătă ţările noastre sub 
nrea. m_işcan~ ~o~ul~ţiei prin raportul între naşteri şi morţi, la 

tolll ş1 la na-v_ ·aliton. Da_că ne referim aşa dară la confi µ· · f v . .. ' , gura a 
a 1ca a prov1nc11!or româneşti .rezultând din mişcarea popula-

vom avea de înregistrat aspectele ce urmează. ... 
Oraşul Iaşi se soldează, pentru perioada r869-r876 cu un pl 

• A f . ' US 
SI 111 avoarea Evreilor şi cu· un_ deficit de. 5415 în paguba ere _ 

.r .
2
) •• Intre r88r-:-r890, s'au n~scut, în acelaş oraş, n.623 copii 

.llll şi r4.737 evrei, dar au mtlnt 13.204 creştini şi ro.629 evrei
nde un excedent de 5689 în beneficiul acestora şi în paguba creş
.· : 41~8 plus de naşteri la Ev:ei, r58r plus de morţi Ia creştini a). 
ru peno~da 1870-n, rezulta pentru creştinii laşilor un deficit 

naşterilor ~e r8r_6 şi un excedent de r520 pentru Evrei 4). Intre 
< r9or, Evren au avut un e:iscedent de 8575 naşteri asupra mor
pe câtă vreme ~omâ;Mi au avut un excedent de 2150 asupra naş
:,:- ~u alte cuvinte, se nasc 19.373 Ev:rei şi mor 8850, mor n.ooo 
alll şi se nasc 8.648 5). 

Ac~ste fe:iomei:e învgrijorătoare se observă şi peste tot cuprinsul 
vei. Dac~ consideram naşterile şi morţile în r89r, în cele r 3 ju
. om obţ111~ aceste t~iste rez~ltate: la ortodoxi, morţii depăşesc 
_le cu 8?r, iar la Evrei, naşterile depăşesc morţii ctt 1388. De unde 

cedent m favoarea acestora de 2277 6). In comunele rurale;. vo~ 
P~nt_:u r8.92, la un total de 50;229. naşteri la ortodoxi şi de 2201 
re1, 111reg1strat un spor de numai 2008 suflete la cele d" tA · 
v E „ A • in .a1, 

:vreme vren au mreg1strat un spor de .r244 suflete 7), deşi, nor-
rfi f~st un spor de ~umai 87, de unde rezultă un spor real de r 92r 
porţie c': ~r:odo.~ii.v Toate somităţile medicale ale timpului au 
aceste: stan 111gnJoratoare pentru întreg Vechiul Regat s). Dacă 
numai şease judeţe din Moldova : Bacău, Iaşi, Putna, Tecuci, 

I)_ B. Dnică 144-45. 2) Dr. 
- ap. Vera:x: 316. 3) .A.. C. 

, 2I6. 7) Ibid, '200-210. 8) !h;·~;-;;-,;-;.. 

Studii demografice as. populaţiîlnii ora-
4) Ibid, XLVII. 5) Ibid, 643. 
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Tutova şi Vaslui şi le judecăm sub acest raport, neamul evreesc se ar 
tot aşa de prolific. Evreii au crescut, în 53 ani, {între 1839-1892) 
lOOO %, adică cu de zece ori mai mult - înmu~ţindu-se prin inva 
neîncetată şi prin naşteri 1). · 

In mişcarea populaţiei din comunele urbane ale Moldovei 
perioada 1870-1893, excedentul morţilor creştini asupra naşte · 
în număr de rr5.241 era de 29.786, pe câtă vreme excedentul naş 
rilor Evreilor în număr de l2r.108 asupra morţilor de 82.593 era 
38.515 2). 

Dacă luăm în considerare Bucureştiul în luna August 1890, c 
statăm : la 431 creştini născuţi, au murit 370 şi la 61 Evrei născ 
au murit 37 - adică 14.60 % naşteri şi ro% morţi sunt evreeşti i 
luna Octombrie, sporul la Evrei este de 30 % 3). Din dah,le pe 18 
înregistrăm : 52rr naşteri ortodoxe au dat de-abia un spor de 303 
flete, pe câtă vreme, l.053 naşteri evreeşti au dat un excedent de 
suflete. Brăila stă şi mai prost : la 1517 naşteri ortodoxe, avem de-a 
un spor de 3 unităţi, iar la 417 naşteri evreeşti, avem un excedent 
201 - adică un procent .de peste 45 % 4). 

Pentru Muntenia, avem, în perioada 1870-1893, un exced 
de 14721 la un total de 33914 n~şteri evreeşti faţă de un excedent' 
17.943 abia la un total de 382.988 naşteri ortodoxe 5). Pentru Evr 
un procent de 43.33 % faţă de r.45 % de-abia pentru creştini. Dobro 
contează cu o creştere de 1298 pentru.Evrei şi de 5864 pentru creştini 
.Dacă considerăm o altă' perioadă, 1900-1901, vom statornici, iar 
că EvreH înregistrează excedente în judeţe şi în oraşe, atât în Mold 
cât şi în Muntenia şi Dobrogea, exceptând două centre: .T.-Seve 
şi C.-Lung, pe 1901 7). In ce priveşte mişcarea populaţiei rurale pe acei 
perioadă, Evreii stau şi aici deasupra: cu excedente de~ rro6 pe l 

faţă de 224rr ortodoxi şi 1290 catolici şi de 1017 faţă de 18.781 ortod 
şi 973 catolici pe 1901, aceasta în Moldova; iar în Muntenia şi Olte 
Evreii excedează cu 27 faţă de 5r.456 ortodoxi şi 137 catolici; · 
pentru 1901, cu 22 faţă de 46.616 ortodoxi şi 91 catolici. In Dobrog 
se menţin tot aşa de bine S). 

Judecând problema aceasta pe o perioadă mai lungă, 1895-'--19 
vom avea : . 

- în România, Evreii au excedente de naşteri de 4557 - a · 
17.60 % la o populaţie medie de 263.436 (populaţia pe 1901 fiind· 
276':493); 

l) A. C. Cuza, 246, 2) Buletinul Dir. G-rale a Serv. ~anitar, An. XI, .No. 2 
zz, p. 350--ap. Verax 3r4-:jr5. 3) A. C: Cuza, 12-13. 4) Ibtd, 216. 5) Bul. D1r. G
citat mai sus. 6) Ibid, ibid. 7) L. Colescu-Jlfişcarea populaţiei României pe 19 
1901. 8) Ibid, ibid. 
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pe câtă vreme populaţia ortodoxă cotează cu un excedent de 
35:--13.50 %, la o populaţie medie de 5.3rr.627 (populaţia pe 1901 

de 5.565.437) ; · 
la catolici şi protestanţi, excedentul este de 1527-ro %, la o po
'e niedi~ de 165.090 (populaţia pe 1901 era de 472.232); 
la celelalte religiuni : Armeni, Mahometani, Lipoveni şi necu
ţi,. excedentul este de-abia de 402--6.30 %, la o populaţie medie 
.664 (cea pe 1901 fiind de 67.412). 
Ţările Româneşti numărau, în 1901, un total de 608rr72 suflete 1). 
tatăm, aşa dară, că, deasupra tuturora şi în toate provinciile, Evreii 

recordul în excedentul de naşteri. 
L~ Românii de peste munţi, se observă acelaş fe!lomen: aceştia 

, între 1890-1900, de-abia cu 6.1 %, populaţia întregii Ungarii 
;Sq %, numai Ovreii cu 9.50 %- In l9ro, Ovreii erau în toată Un
·· 932.458, reprezentând 4.5 % din totalul populaţiei 2). 
Prin invazie obişnuită şi nepregetată - zvârlită din toate ţările 

trofe sau mai depărtate unde mi sunt doriţi sau chemaţi de prostia 
e bogăţiile noastre - sau prin excedent de naşteri, fisionomia etnică 
tiginală a provinciilor noastre se altera, mai bille zis, ~e iudaiza. Ca 
e, moravuri şi atitudini, apucături şi datini, port şi îmbTăcări:J.inte, 
. epţie despre artă şi ştiinţă, despre viaţă religioasă şi economică, 
'i despre fiinţa şi evoluţia ideii de naţiune şi de stat, etc„ totul îşi 
pierde, încet încet, din originalitatea şi curăţenia tradiţională. 
Toată transformarea de necrezut a vieţii noastre, curată şf liniş

.de altă dată, se observă şi în lumina acestor fenomene sociale. Inei 
apariţia pe pământul ţărilor noastre a Evreului matrapaz, cămătar 
ciumar, se observ~ o profundă scădere în îmbunătăţirea traiului 

e aci, o influenţă asupra moralităţii. Ţăranul moldovean, .exploatat 
toate ·manoperele uzurare şi prin beţie, ni se înfăţişează - scria 
eseu - abătut ca un idiot, fără viaţa şi fără plăcere pentru viaţă. 
pe referim la cronica judiciară de pe timpuri,/observăm, pe anii 
şi 1874, o creştere a numărului delictelor şi crimelor la pătura 
ească, ceeace dovedeşte o micşorare a simţului moral şi, împreună 
easta, alterarea simţului dreptului 3). Şi aceasta se datoreşte ca

·, celei mai barbare şi comerţului abrutizant de băuturi spirtuoase. 
. Holbau ~cria cu mult înaintea marelui poet: „Cu cât îi 
lui (Evreului) bine, cu atât comuna merge sărăcind„ „. locui

îi vezi acum beţivi, potlogari, leneşi,· zdrenţeroşi şi plini de veri
cum fusese odată Ovreiul când a vedt în sat şi, pe lângă toate, 
ei sunt şi datori până în grumaz.„ .. " 4~. · 

l) Verax, tablou LII, p. 3rr. 2) B. Duică, 128. Vezi şi Balogh, o. c. 3) Scrieri 
e şi sociale, Rezultate ale uzurei în România. 4) Trib. Românilor, 1864, No. l9r. 
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Fenomenele demografice .atât. de neînsemnate în aparenţă s 
datorite în parte prolificităţii şi rezistenţei· biologice a poporului evr 
dar este în strânsă şi intimă legătură cu buna lor st?-re materială. 
lucru bine stabilit ~că Evreii, îneă de pela 1850, stăpâneau, laolaltă 
ceilalţi străini, to~te bogăţiile ţării 1) .. Trei sf':'rturi, cel puţin, din îţi 
prinderile industriale ale Moldovei, Evreii le aveau în mâinile lor. 
laşul pierdea, între 1831-1860, un număr importau: de neg~~~ori 
meseriaşi, pe câtă vreme, Evreii creşteau cu 368 %, 1ar crţşhmr d 
creşteau cu 129 % 3). Câteva mii de bogăt-~şi ev:ei ~e ~~l~e~ză cu âev do 
ori mai. mulţi scăpătaţi creştini. Româmi, deşi prolifici din natura, d 
munciţi la munci grele, exploataţi în tot felul şi otrăviţi de ?ăuturi f 
sificate şi apăsaţi de datorii tot aşa de grele, regresau pe zt ce .merge 
Situaţiile .mai sus expuse 'sunt reflexe ale poziţiei ce fiecare riaţim 
deţine în viaţa economică: Cine stă?ân.eşte ace~st~ viaţă acela tr~eş 
mai bine, deci, trăeşte mai mult. Miz;ena materiala este,un efect fire 
al situaţiei ce ocupă poporul românesc pe frontul economic naţiona 
De aceea, ne-am oprit ceva mai mult asupra acestei probleme care pu 
în lumină atâtea şi atâtea alte probleme. 

c) Evreii şi proprietatea naţională 

Un alt fenomen social-economic care schimba fundamentalefisi 
nomia etnic-românească a satelor şi oraşelor noastre era dreptul civ 
al Evreilor de a avea proprietate rurală sau urbană. :In.lunguf vrem 
rilor Evreii s'au izbit de un netto categoric sub acest raport. Aceas 
seve~ă restri~ţiune se aplica şi în alte provincii - ca, în Ai:deal, de 
pildă, unde nu puteau poseda .Până la o anumită dat~, pămân~uri-i 
în provinciile Vechiului Regat li s'a refuzat, cate!Sonc, posesmnea .· 
pământuri la ţară, până la constituţia din 1923. S1~gurul drept de ca 
s'au bucurat în Vechea Românie a fost acela de a fi putut poseda pr 
prietăţi urbane şi, în felul acesta, Evreii au ajuns să cumpere oraşe 
şi comunele noastre. . . 

Astfel, Evreii, posedau·, Jn 1903, în comunele urbane dm Mo 
dova, averi cari se ridicau la 31 % din proprietatea funciară şi anume 
9.089 proprietari urbani evrei posedau proprietăţi urbane în :aloar. 
de lei aur II3.370.436 faţă de .2I.121 creştini cari posedau valon de 1 
aur 252.12r.718. · . . 

La Iaşi, Evreii proprietari în număr de 2.028. posedau imobil 
în valoare de 4r.170.576 lei aur faţă de 2659 creştini cari posedai; va 
lori de lei 6r.006.778. 

1) ,A.. C. Cuza, XVIII. 2) Verax, 304. 3) Ibid, ~ablou XXXVIII, p. lOj. 
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La Botoşani, rr73 Evreii proprietari întrec ca valori funciare 
i 1241 creştini, cu 12.500.000 faţă de 12.104.000 lei aur; 
La Dornhoi, 657 Evrei posedă valori de lei aur 5r.830.650 faţă 
i 355 creştini cari posedă· deabia 2.830.000 ; 

''!n târgul Mihăileni, Evreii sunt stăpâni în proporţie de 82 % faţă 
11mai 18%; . 

Hârlău, Dorohoi, Herţa, Tg.-Frumos, Fălticeni, Vaslui se apropie 
ceastă proporţie 1). 

i Nu posedăm date privind această problemă pentru Bucureşti şi 
1enia şi nici pentru celdalte provincii. 

d) Noui aspecte estetice şi morale ale târg1mJor şi pieţii. 

oonsideraţiuni cari contribuiau ca oraşele şi târgutile 
'tre, precum şi întreaga ncastră viaţă să şi schimbe ffaioncmia 
'nală erau şi elementele estetic şi m ral. 

Odată cu aşezarea Evreilor 1a noi, dar mai ales în perfoada de 
·când ei cuceresc atâtea poziţii importante în ţările noastre, viaţa 
tră românească, caracterizată prin c.orectitudine şi stăpânită de un 
g sistem de norme morale, a început să cam şovăie, să se abată· dela 

·· e linii de conduită. Şi această cu bună . dreptate. Evreii introduc 
.. ra strâmbă, lipsa la cântar, concurenţa necruţătoare şi sfidătoare 
·cărei aşezări morale, „smomirea calfelor" şi atragerea clienţilor 
toate tertipurile, falimentul ca îndeletnicire de căpetenie în viaţa 
omică, mituirea pe tot frontul şi, deci, cedarea către ei a oricăror 
egii, comerţul clandestin de carne vie, înmulţirea organelor de 
citate şi prostituarea presei, şantagii de tot felul, o avalanşă de 
iuri indigene evreeşti şi internaţionale,.atât de eftine numaipertfau 
comerţul şi1 industria la picioarele lor, etc. Cu aceste arme atât 

. i. au putut să înrâurească cu ceva şi asupra structurii sufleteşti 
mânului. 

Toată activitatea în comerţ a Evreului este însufleţită de fa.cnl
lui de a înşela. Falimentul a fost şi este una din formele cele~mai 

bile - este o irtstituţie fundamentală a vieţii evreeşti. •Dacă 
ntul a însemnat În alte ţări un dezastru, în România,cât mai m'irlie 

cestea au dus la marea aristocraţie evreiască. ·Datorita: atâtor 
e din legislaţie,~Ovreiul - declarat falit odată sau de mă:flmulte 

începe din nou comerţul pe numele nevestei sa:le, al :vre-,utmi 
scut sau rudă apropiată, ceeace a pricinuit pagube mari economiei 
nale şi prestigiului comerţului românesc în străinătate. 

1) Verax, .tabl. XXXVIII, p. 107. 

Hâciu. - Evreii în Ţările Româneşti. 2.0 
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Dacă luăm num~rul falimentelor pe 1878-1892, vom avea· aceste· 

rezultate : . 
în Moldova, s'au declarat 654 falimente, dintre cari 530 simple, 

IOZ frauduloase şi 2i cu caracter necunoscut ; la toate acestea, Românii 
participă cu 74, străini cu 63, iar Evreii cu 517-adică cu So% din total; 

În Muntenia şi Dobrogea, s'au declarat 1200, dintre cari SS9 simple, 
73 frauduloase şi 157 cu caracter necunoscut ; la toate acestea Românii 
participă cu 435, străini cu 160, iar Evreii cu 522-42.00 % ; 

pe toată ţara, Vechiul Regat, s'au declarat 1773 falimente., dintre 
cari 1419 simple, 175 frauduloase şi So cu caracter necunoscut. La toate 
acestea, Românii participă cu 509, străinii cu 235, iar Evreii cu 1039__:_ 

67.00%1). După alte date ce le împrumutăm dela Eminescu, în perioad 
1S70-1879, s'au declarat faliţi 259 comercianţi, între cari 130 creşti 
şi 129 Evrei, numai la Bucureşti 2), iar la tribunalul comercial s'au in 
tentat, în 1S75-1S77, procese în număr de 6072, dintre cari 3236 d. 
către Evrei şi 2S36· de către creştini· şi institute de bancă 3). Nu vo 
trece ani mulţi şi toate tribunalele comerciale din ţară vor fi ocupat 
să rezolve procese în proporţie de 90 % evreeşti sau provocate de ei pri 

metodele cunoscute de toţi. După datele ce ni le pune la di~poziţie J. Lahovary în a sa valo 

roasă lucrare, s'au înregistrat, între 1S92--:-1S97: 
. la Iaşi, 1 Român falimentar şi 3 străini faţă de 121 Evrei - 96.So 

0 

iar în opt judeţe din jurisdicţia aceleiaşi curţi d~ apel: 14 Româ 

şi. IO sţrăini faţă de 320 Evrei--93 % ; 
la Galaţi: 16 Români şi .26 străini faţă de S9 Evrei-67.94°/i 
în şapte judeţe ale aceleaşi jurisdicţii - în care se cuprindea 

Dobrogea - respectiv: rn şi 36 faţă de 271-S5,50% 
4

). 

Meşteri neîntrecuţi în falimente şi în toate delictele de înş'elăciu 
în excrocherii şi în santaje, etc„. pe toate le-au ridicat la rangul 
virtuţi naţionale. Cronicile judiciare sunt pline de numele lor : .în Buc 
vina, în perioada rSS2-S5, erau înregistraţi pentru escrocherii. 
creştini faţă de 106 Evrei, iar pentru bancrute frauduloase, respecti 
2 faţă de 79 5). La Iaşi,-după raportuî Camerei de Comerţ, au f 
între r904/9, 157 fa •imente ale' străinilor şi de-abia 9 ale Români 

Profesionişti evrei pregăteau pe comercianţi pentru falirne 
frauduloase, încât parchetul de Ilfov s'a văzut silit a delega în )'Ila 

rS93, pe un judecător â.e instrucţie care să urmărească pe samsariie-li .. 

cari măsluiau regiştr.e).e ,pentru falimente 
6
). 

r) D. G. Maxim, Cauzele înmulţirii falimentelor în România, 156 şi urm. -
/Verax, 258-59. 2) M. Eminescu. Industrie şi comerţ. 3) Ibid, ibid. 4) Op. cit. 5· 

~ax, o. c., 6) După Univ. din Aprilie, 1943· · 
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Spionajul a fost dintotdeauna o i . . . . . . 
cu acelaş zel de argin· . . nshtuţ1e. a v1eţ11 evreeşti. Au 

negiristul lui Mihaiu V1"t ţi ş; pe Mammona ş1 pe Iehovah .. Walter 
eazm ne relate V v ' 

embrie 1593, vre-o· 200 sams~ri i a~a ca acest domn tăia, în 
r.ca totdeauna, se pretau ca vaA ~t p~ ~oţ1 Evreii cari, clupă datina 
· v nza on al ţv · · 1) A A 
revolta, faptele lor au 

1
A . arn · u aţaţat multimile mpms poporul 1 · v . A ' 

folosul lor. Nu s'au simţit 1 r A .a. mişcan sangeroase, totul 
ra noastră şi de destinel ega 11-:- in mc1 un fel şi niciodată - de 
::ţe . 

1 
e neamu u1 românesc p 1 

. a 111 a nesupunere la leg1·1 V .. . . resa or asmuţea pe 

d 
V . e ţaru ş1 prof er · · · · · · 

n ucatonlor legitimi ai ţv . . . a 
111

Jun1 Şl venm la adresa 
V arn can au creat din t v · 

gata. Campania împotriva B vt• ·1 A nean o ţara hberă şi 
semnat actul de deces al ;a_ 1e111 .o~ a 111Cetat de-abia în 1938 când 

p . t ce ei mai imunde prese 
. nn re multe alte metode d d. 1 . 

heziunii naţionale şi creştin fe tt~o vare a curăţeniei sufleteşti şi a 
v A e, a os ş1 cai:tea - t se raspandea datoritav . acea car e pornografică 

. . ' unui pret modest · t Yll de şcoală Ca să ot V v' . ' pnn oate clasele sociale şi 
· · raveasca nevmovătia s fl t v 

:i;meretului, subminând astf 1 . , . . V u e .easca a copilăriei 
PC!rului şi statului nostr~ ei te , bce~ m:1 sol:da bază de rezistenţă a 

t
. ' re mau sa devină p · t ·· · 

es iere şi a hârtiei a ti"po f" . . . ropne arn mdustriei ' gra 1e1 ş1 hb V · · p · aşul Iaşi, numai 2 librării româ t. . ranei. . nn 1906, existau în 
tipografii faţă de 6 . toţi· t~~ş : .ş1 AI6 evreeşh, precum şi, respectiv 

, an 1car11 1n n V d ' 
are, reviste şi tot ce va cont "b . ~ umar e ro, erau Evrei 2). n u1 sa conrupă m· t · f 
por vor fi ale lor şi astfel . d m ea ş1 su letul unui 

t 
v ' ' se pier ea sufletul ş· · 

as ra. Dela început şi ci t f 1 vigoarea morală a 

tă 
, nema ogra ele vor căd A A. 

cu aceasta vor avea 1 A d A V ea 111 mamile lor şi 
a, zi de zi la 'temel1"a f ~1·11~ ~mana toată armătura ·cu care vo; 

' am1 1e1 ş1 b" · ·· . . . 
O altă metodă de destrv a . 1s:nc11, a naţmnn şi a statului. 
. amare soc1ala a fost m't · . 

vemt stăpâni pe furnituri ş· t t b V •• • 1 unea prm care au • A 1 oa e oo-aţ11le Şl Vt A 
e mai malte ale conducerii C . 1=: au pa runs 111 sferele 

. . t . . u argmţ1 au conrupt . t•t• 
llls raţie, şcoală, presă et CAţ· b, . . . JUS 1,1e, armată 
ţ 1 

. ' c. a 1 pu hcişh de v · A 
e ummate şi condeie tal t t A . seama ş1 cate con-

E 
. en a e romaneşti a · v 

vrei „element de ordin " , u aJuns sa numească 
• . V e , pentru ca A I U şi m v . 
o111ca să speculeze aseme . . . . area presa mdeo-
• • • G nea nesocotite afirm ţ· · c v unţe le-a fost o indelet . . ' a 11. umpararea de mcire care n a cunosc t . . 
care Evreii s' au întrecut p . A . . u 111c1 un scrupul şi 
' această instituţie şi virte tel 111Şţl~l. După Evreul Theodore Rei-u e na ională evre. V d . 
unga lor specializare în comerţ 1 d b . iasca ar enva din 
. lor în această ramură ş· A tu e aru, ceeace explică superiori-

i 111 oate comparti t 1 . 
aceasta, precum şi î f men e e can se leagă 

n recvenţa defectelor ce ea naşte: asprime, 

r) Papiu Ilariorl Tezaur v I ' ' · • P· 13. 2) V. Săcrh' " inescu, o. c„ p. 124-125. 
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A . . . V de enerând în duplicitate, înclinar 

gust nemăsurat de caştig, fme!a g . v este legitim de a cumpăr 
d V totul este de vanzare ş1 ca ' de a ere e ca 

totul 1
). , E .. biruit pe negustorii băştinaşi, .cu .o con 

Din totdeauna, vre:1 a~ d v mărfurile în sene ş1 sur 
d

. Sohdantatea e rasa, . . ,. 
curenţă de istrugere. , . roirea" calfelor ş1 a c,1er. 

V 1 mele asurzitoare, „smo tă 
gatele aratoase, rec a . E. ' u cunoscut marfa ar . 

"""- 1 cu can luptau. 1 n a 
telei erau ar.1.ue e . B b.1 n Tcate aceste atentate 

. . ' . . . A Palestina sau a 1 o . . . 1 
n1c1 la not, r,ic1 in . A h " lor - acea asociahe ocu t 

v · au la cale m „ avra · 
tăria noa3tra se pune . A . are locul în fiecare smagog 

t . ·a şi care 1s1 . ilară cu coopera l\ , 
s1m „ .d ţv prof A C. Cuza. 
fapt ce 1-a scos m ev1 en a : . . 1 fost specularea tuturo 

· · d ca peteme e-a . 
Incă o îndeletmcl!e e . . . Au pescuit întotdeauna î .. 

·1 fv V a nsca nimica. 
bunurilor şi valon or, ara. . . . re au pregătit asemene 

· c 0 diabolică persevera , A 
Perioade turbun sau, u 1 d. 848 când a curs atâta. sange r 

1 ţ• d. Ardea 1ll l ' 't 
turburări. Revo u ia. m V b. . 1 ntru independenţă, purtat cu ata 

. A bogăţit · raz om pe . . bul f mânesc, 1-a 1m : , , A belşugat pe câmpnle gare, a 
t• ŞÎ CU atata sange im . · vţ• . cla 

jertfe băneş 1 . A b vţ• • di~trucrerea marii propneta 1 Şl a 
alt prilej fericit de a se im oga 1 ~ . V ': prin aceasta, au provocat 

. . . A b găţit peste masura, ş1, . . â 
boiereşti 1-a ~ o v• . i latifu,ndiari- revoluţ1a din 19o7, c 
alături de caţ1va stra1m ş . . primit cuvenita pedea 

t tAt de crunt dar ei nu ş1-au . 
ţara a sângera a a ' t . ul de crize sociale şi financiare, c 
răZboiul de întregire, cu tot c?r e~d~ t s ei s'au îmbogăţit, ca să poa 

, 1 d aloare s au 1s ru ' . . V • 

toate elemente e ev \ t v viaţă politică, financiara ş1 c. 
teroriza mai târziu, întreaga noas ra . 1 nevoilor noastre de st 

. ' ' pus deacurmez1şu . f .· 
turală. Intotdeauna, sau 1 t b a credinţă a publicului a ost~ 

Un alt mijloc de a e~p oa a uAn t . poartă nume româneşti 
1 . . fl!melor. ces ea . r 

mânizarea nume u1 ş1 a . . t ia natională sau din viaţa poporu 

embleme sugestive luate dm is or 1, 11.![. " La Alexandru cel Bu 
. . · l" La Stef an ce ,1.v are ' " V 

ca. La Mihai Viteazu '" , J'T\V V ţ " etc Şi astfel, atrag 
· " Mi" " La .Larancu a , · 

sau altele, ca „La reasa ' " , 
clientela naivă şi încrez~toa~e. Te si-1 schimbă cu uşurinţa cu car~ 

Numele de botez Şl de am1
.
1 

'V , similat în totul naţi 
·1 d' d impresia ca sau a 

Schimbă albi tun e' an . V t nume cari amintesc pe c 
·· Juns sa poare . ..A • 

dominante. Ba, un11 ~u a . toric de marii băr-baţi de stat ş1 m 
purtate de boieri cu r.as~net is ului 'nostru, ca Avram Iancu, etc .. 
demnitari, sau de eroi ai ?-eam t amintesc nume de obiecte pe 
mai multe nume tradnse dm nemţeşde, rcr1nt pietre preţioase, 

d.l ţie ca nume e aur, a t:>~ , , 2) 
care au avut pre 1 ec . ,, 1 de culori, de vegetale; etc. . 
nume de oraşe, de aroma e, 

Juif', de Th. Reinach, 
Grande Encycbpedie, XXI. P· 273 " . 

279-280. 
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Prostituarea presei era soră cu prostituţia şi proxentetismul care 
st şi rămâne o îndeltnicire pur evreiască - importată la noi de către 
.eii din Rusia şi Polonia. In Moldova - ne informează R. Rosetti -

mult ca nouă zecimi din numărul caselor publice sunt ţinute de 
ei sau de Evreice, iar numărul prostituatelor evreice întrece cu de 

ori pe acela al creştinelor. Dacă moravurile în familiile bogate 
bune, în cele sărace nu este deloc urât ca . .Să se tragă profit din 
useţea şoţiilor şi a fetelor. La Iaşi, un mare număr din familiile 

yeşti se dedau ani lungi comerţului corpului lor, ca, atunci când 
. au· să strângă o mică zestre, să găsească uşor un soţ jidov 1). 

Evreul nu vede nimica monstruos în acest gen de comerţ, precum 
vede aşa ceva în celelalte genuri 2). Ovreii din Varşovia făceau 
elj întins de carne vie cu fete europene tocmai în America de sud, 

de au fost expulzaţi, în 1913, peste o mie .din ei, -supuşi ruşi. 
opolul în acest domeniu, pe calea Europa-America, îl deţin ei, 
'Ia C:poJ se izbesc de concurenţa unor Greci şi Armeni. Toată marfa 
~ele două Americi -marfă de rasă şi de culoare ~ este exclusiv 
·ască. Alţii duceau marfă în China, în Turcia şi în Egipt 3). 

Aşezările noastre patriarhale şi pitoreşti - sub raportul şi estetic 
oral - îşi schimbau, sub înrâurirea vieţii jidoveşti, 'tisionomia pe 
· trecea. Invadau cerşetorii şi vagabonzii, cari, curând, deveneau 
~lişti şi proprietari şi exponenţii reprezentativi ai comunei. Evreii 
aşi ajunseseră să închirieze proprietăţile lor la particulari şi auto
. publice 4). Ghetto-urile jidoveşti îşi întindeau pecinginea în Iaşi 
Bucureşti, ca şi în: toate centrele, mari şi mid, de peste tot întinsul 
.riului nostr1:1 etnic. Incă din 1856, Grigore V. Ghica dădea alarma 

ul că, „năvălirea în proprietate a numeroasei poporaţii evreeşti 
cauza sigură de ruină pentru ţară" 5). 
Cerşetori, vagabonzi şi murdari. O scriitoare ovreică îi descrie în 

acesta : „Oamenii aceştia - vorbeşte de Ovreii austriaci, cari au 
•t şi peste noi - cred. doar că pădu~hii sunt o dovadă de sănătate : 
ătate sunt şi bubele de pe piele care nu trebuesc „gonite" ; „că 

.ăcat să se spele capul copilului care nu a împlinit anul" sau „fe
'şi fetele trebue să înveţe a scălda copiii şi a-i pieptăna, a spăla 
·a .le păstra" 6). Un scriitor român, foarte obiectiv, cu nume străin, 

, referindu-se tot la murdăria organică a acestor poporaţiuni 
au aşezat la noi, îi descrie astfel pe Evrei, în vagabondajul lor 

) Verax, lucrare citată. 2) şi 3) Idem.. 4) V. Săghinescu, o. c. 5) Sturdza, Acte 
. ente, II, p. 971, cf. şi p. 981, 986, III, p. 89-9 - ap. N. Iorga, şi Câteva 
re Evrei. 6) B. Berthold-Bertha*Pappenheim „Zur Judenfrase in Galizen", 

a. M. 1900 - p. 18 şi 19, ap. B. Duică, 92. 
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neîncetat: „Numai una din caravanele de Evrei polonezi sunt 1 
stare să-ţi dea ideea că nu-i nici un spectacol mai oribil şi mai hi(( 
decât acela care îl oferă aceste populaţiuni rătăcitoare şi decât infecţi 
ce răspândesc în ţara care îi primeşte 1)". Incă câteva scene: E4ist 
o specie de proletari, din cei vagabonzi din Galiţia şi Rusia cari, la c 
mai mică criză comercială, oferă spectacolul unei mizerii şi atunci inund 
prin târguri sau sate „ducând cu ei cea mai grozavă mizerie, devenin 
un factor permanent de infecţie pentru localităţile unde se duc şi ajun 
să dea unei ţări din cele mai bogate din Europa (României) aspectU 
unei regiuni înfometate 2)". 

Referindu-se la cauzele acestor stări de lucruri, J. Levy stabilea 
încă din r867, că nu se poate datori toate acestea mizeriei care exerci 
o uşoară influenţă asupra lor în această privinţă. Jidovul pare să aibă ' 
zice el - o aversiune particulară pentru acest confort al vieţii a care 
curăţenie este temeiul· şi acest sentiment trebuie să fie foarte. profuu· 
înrădăcinat în firea sa, pentru că el subsistă încă acolo unde rasa evr 
iască a atins cel.mai înalt grad al civilizaţiei şi asimilării cu populaţi 
dominantă, cu deosebire în Franţa şi în Anglia 3). ' 

Portul şi locuinţele şi felul lor de hrană sunt înfiorătoare. Ei poart 
costumul Jidovilor polonezi, adică un fel de robă de noapte murdar 
şi neagră care coboară până la câlcâie, barba incultă,· părul atârnân 
dela urechi prin bucle lungi în tirbuşon ; locuesc îngrămădiţi unii pest 
alţii cu. 3-4 familii - bărbaţi femei şi copii - într' o singură camer~ 
a cărei atmosferă viciată este putredă şi greţoasă, nesinchisindu 
decât la rari intervale de îngrijirile cele mai urgente reclamate de cu 
răţenia cea mai rudimentară; se hrănesc cu pâine şi usturoi în :toaf 
zilele, cu excepţia Sâmbetei şi fac astfel din locuinţele lor un focar d 
infecţie pentru toate localităţile ce ocupă 4). · 

Jidovii din România sunt, fără îndoială, cu coreligionarii lord. 
Polonia şi Galiţia, fiinţele cele mai mizerabile, cele mai murdare, cd 
mai respingătoare din câte există - constată acelaş J. Levy 6). 

Manifestările religioase ale acestor Jidovi - cei mai murdari, 
mai mizerabili şi cei mai respingători din câţi există - sunt înfior 
~oare, barbare, revoltătoare şi sunt practici ce nu se întâlnesc nici' 
triburile cele mai înapoiate. J. Levy le numeşte „monstruozităţi". 
spune: „Orţşele şi târgurile Moldovei furnică de sinagogi şi rabiniU 
exercită slujba lor în cea mai perfectă siguranţă. Are loc, totuşi, în fi 
care din aceste sinagogi, un vacarm de aşa natură că în orice oraş di 
Apus cartierul întreg ar fi în fierbere. Românul, calm şi liniştit, ia fil 
~·ofic partea lui la acest sabat, fără a-şi trăda cea mai uşoară nerăbdat 

* 

1) Op. cit., IO-ll. 2) Op. cit. 33. 3) Ibid„ 36. 4) Ibid, 35. 5) Ibid, ibid. 

e mult încă de când Jidovii din Ro • . . 
1a miezul nopţii - procesiu . . mama o:i:gamzau - câteodâtă 
.. 1 . . m can turburau p · d.h 
.n .. 1 or "I cari se poate spun fv v acea ŞI o 1 na c.etă-" , e araşovv· lv .. . 
t. aşa ca şi ochii şi urechil . V ~ia a, 1:g:1~au senbment41 moral, 

A 1 . e oncarm om crv1hzat" 1) 
ce eaş1 procesiuni barbare le-au V . . . 

de mult. Emanuel Kretzulescu f t vazut ş~ auzit .şi alţii şi încă 
ează un fapt îngrozitor I . ' ods agfnt d1p1omahc la Paris, re-

• . n z1ua e rr Mai r8 v . 
ormantat la Iaşi tabinuJ S . 79, urma sa fie în-

v or. Ioooo Evrei cu v 1 .• 
nga, o mulţime neagr~ şi urlătoare tra ' 'parn gras ,ŞI m robii 
e principale ale orasului C't 'f ~er~a. 1ll masse strânse stră-

v • , · a eva eme1, lVIndu-se .î rt · · 
pe strada, mulţimea asmuţită d b. . . . . n poa a case1 

t oribil, au spart geamuri c:i bra t e r;. :ni ~1 httham1, le-au maltra
nu cumva sufletul celui~ tv: po ~ţ1a. Ş1 toate acestea c.e teama 

Sv V or sa nu megrească 2) 
a· dam ascultare impresiunilor ce 1 . . 

arele istoric N Iorga ş1· sav 1 V . e-a aşternut, între r906-r914 
· - urmanm cu ate ţ· ' d . t 

ord spre sudul Moldovei n mne 1ll rumul său dela 

· .• „!idovin:Î.ea, la Dorohoi, vine m~i la deal A v • V • 

(;t, Incat, la o întoarcere dela Bvf C TV · ş~ de stapana se sm1te 
tefan cel Mare-trăsura m1·-a .f. atmeş ·11v autul;i1-marele boier al lui. 
• os opnta de o h V Vl • V 

nată de torţe fluturate i'n • t . arma aie salbatecă, lu-
, van , a unei proce · · li · 
are se desfăşurau ca într'un târ al vech. . s1um re g1oase din acelea 
. area sărbătoare hebraică dughg ·1 ml~1 Chanaan. A doua, zi după 

. ' em e sunt rnţesate d v v . 
~mane ş1 stradele sunt pline de viată 3) V b. e cum~araton în 
tn satul Botăşenilor ad1·cav al 1 ' . or md de Botoşam - născu.t 
. , , ce or ce se trăg d · v · 
re sau făcut mahalalele târgului . eau m moşul Botaş, din 
t . . . . . ceva rna1 nou - spune v · 

. s oru opriţi pe acest mare d d . ca, pnntre ne-
ţia mai ales care au durat b ;u:n. e negoţ, au vemt Armenii din Ga-
pcă mult la Începutul sec. XI~ţ~~~ ~ase de c~ră:Ui~ă }i care însemnau 
upta neleală cu E~·reul prin ' lf u treb~1t sa parasească pe încetul 
utinţa de a se scuti de' m . t mtu imea. nemtrecută a prăsilei sale şi 
. , ai oa e nevo11e vieţ·· A tv · · 
n 111 ghiare tot centrul di· 'fv 11. s az1, ace. ştl Evrei 

... n care au· acut un h tt .d . 
gn31t, plin de frământare şi zarvav 1 g e o 1 eal . murdar, ne-

a · . „ ' oraşu este al lor şi nu t . pe e mc1odată masca murd v • . . poa e să-şt 
ărăt 4). Sau, în altă parte. a~a, m~m;ea căreia .te ·dai cu spaimă în-
ela Jidani precupeţi, aşa d~ ~âi a ~~1, ~ a ,~otoşan:) se cumpărau toate 

n curte" 5). oş1 meat iţi trebuia curaj ca să-i chemi 

In drum spre B v · acau, pnn satele spre B V A • . 

tre dânşii (Roma'ni· ·. . d acau, mreg1strează : Şi 
' mizen z renţoşi · 1 · ·) " 

~şi, într'un zuzăt de vorbe ~treine E ş1 .Pe agroş1. se, l~f.ăes~, sgomo-
. ' vre11, rumem, pantecoşi, imbră-

~) Ibid, 22- 23· 2) Les Israelit . 
raşe din România, ed. II, 156. 4) Ib·~s en Roum.ame,. Paris, ·1879. 3) Drmnur.i "l 

I ' l52-3. 5) Ib1d, 159. 7 
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.caţi în haine nemţeşti bine. Cu un gest sau cu o vorbă de ocară, ei îş 
fac drum printre aceşti muritori de foame, a căror pieire e şi opera Io 
şi nu-i dqare deloc 1). 

Evreul este sufletul Bacăului de astăzi - spune marele istoric 
un suflet de şiretenie săracă. Stradele din mijloc sunt alcătuite numai 
din prăvălia unsuroasă, din peşterile umede, puturoase, în care „ne
gustorul" sau meşterul aşteaptă şi lucrează; femeile dăbălăzate poartă 
în braţe copii murdari cari urlă, pe când alţii se scaldă, pentru a fi şi mai 
spurcaţi, în gunoaie şi în bălţi. Ei sunt birjarii, ei şunt hangiii şi ospă. 

tar-ii, ei sunt croitorii şi ciubotarii şi rotarii şi tot ce~oiţi alta. La capătu 
uneLartere de ghetto, plină de vuet şi de duhneli otrăvitoare, rămâne 
numai în picioare, mai trainică decât lungi şiruri de generaţii, o biserică. 
pecetluită cu pisaniile ei slavone" 2). 

laşii, unde, pela 1860,. erau Evrei, tot mai mulţi Evrei, noi, pe 
lângă cei vechL. Evreii se ţnmulţeau tot mai mult, dela r812 şi de
venea un ghetto mizerabil : şi stăpânea Evreul vechiu, cu laibărul 
soios şi perciunii tremurând, ca· şi noul Evreu, cu burfa stăpânitoare 
şi faţa înfţorită 3). Urâciunile fizice şi morale ale Londrei cu cartierele 
cele mai inunde~ scrie apăsat J. Levy - nu sunt nimica faţă de mur
dăria anumitor străzi din Iaşi, exclusiv locuite de Jidovi. „Proletarii 
Londrei sunt mizerabili,. aceia ai Iaşului sunt de o îngrozitoare mur
dărie, iar la aceste murdării fizice se adaogă moravuri bestiale, instincte 
grosolane, pe cari bună starea chiar nu reuşeşte să le îndrepteze" 4). Iaşul 

îl •numeşte centrul iudaismului în România 5). 

Să mai dăm două izvoare cari ne vorbesc de fisionomia hidoasă 

a .. laşilor.. Andre Bellesort însemnează acestea: ,,La Iaşi chiar, tot 
micuLcomerţ este în mâinile lor, toate magazinele le aparţin, tot ce 
se: .cumpără este vândut de un Jidov. In târguşoarele vecine cu 
Rusia, Jidovul este nu numai neguţător şi 'trafichează cu toate 
.mărfurile ce se potvin{\.e, dar este încă şi intermediarul obligator între 
proprietatea funciară care n' are totdeauna bani lichizi şi ţăranul care 
are .nevoie mereu. Ei nu lucrează pământul şi, totuşi, „în regatul Ro
mâniei, ei sunt stăpânii oculţi ai brazdei asupra căreia ei nu se înco
.v.e.a,ie .niciodată". Iar Eugene Pittard, dela care împrumutăm cele de 
mailsus;.spun~ că'Iaşul are 60 sinagogi şi case de rugăciuni. Toate ma-
ha:lelele sunt ca un teren vag unde se îngrămădesc dughenile cele mai 
b~z;are,. unde se asociază meşteşugurile. cele mai de necrezut. Jidovul, 
cate.nu este cetăţean-şi pentru aceasta îl deplânge-nu durează o casă 
dw;,abilă .. El nu adânceşte rădăcini materiale într' un pământ care nu 

; „i::;:.r) Drumuri şi oraşe din .România .ed. II, 124-.--125. 

172. 4) Op. cit. 35. 5) ţbid, ibid. 
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... Şi aceste cartiere ale eărui. cocioabe merg una peste alta 
· tea cărora nu este niciodată o grădină, unde nici un arbore nu-şi 
e braţele, îmi pare a fi simbolul acelui. grup uman care, în această 
simte că este doar zvârlit într'o magazie". 
Şi, în fine - cruţă-ne, Doamne, de întinderea molimei! - Foc

.. rasei rătăcitoare a lui Sem, Focşanii mizeriei, al goanei flămânde 
bani, al mirosurilor de ghetto, de ciumărie asiatică. In partea din 

a mare opusă cazarmelor, vezi mai mult păreţi priponiţi, scări 

e: praguri şi uşori stropiţi de pete fără nume, odăi în care oamenii 
· şi bătrâni, bărbaţi, femei, copii furnică prin pragul unei odăi cu· 
ri de mobile strălucitoare de crasă. Abia, ici şi colo, un brutar, 

· mar, .. un bărbier - neapărat la acesta gheranic şi muşcată fa fe
ră !- de neamul nostru ; încolo - pe când stradele strigă nume 

. . nirea, Griviţa, pentru ce locuitori ! - pe trotoare, în prag sau în 
ul fereştii, vezi nasurile coroiate, ochii fără gene, revărsarea de căr
i bolnave a învingătorilor noştri economici ! 1). 

Fisionomia târgurilor moldovene este în totul jidovească. Ne 
·m de descrierea târgului Darabani făcută, în 1877, de un înalt 

gistrat trimis la faţa locului de guvern. Târgul este închis cu lanţuri 
#er la :QOrţile intrării-,. un stat jidovesc în plin stat român, locuit 
.usivda350-400 familii jidoveşti, aşezate pe proprietatea unei doam
(;imara, târg străin prin limbă şi moravuri şi organizare proprie 
· easeă,. un fel de recipient pentru toate scursorile fără căpătăiu 
tirându-se din Austria şi Rusia, .printre pichete şi amestecându-se 
ă c\1 coreligionarii lor, de unde,. după ce învaţă câteva cuvinte 
.neşti, se răspândesc spre sudul provinciei. Formează o comunitate 
ă, compactă şi admirabil organizată şi„ deci, puterpică, prin 

a şi mijloacele, văzute şi oculte,. ce li stau la îndemână, conduşi 
de un comitet compus din cei mai marcanţi şi considerabili - co-
oculţ, lucrând din umbră şi având un buget, din taxarea ali
lor ce variază între 18-24.000 franci,.totul ca să aranjeze afacerile 
torităţile locale„ca ele să fie la dispoziţia intereselor jidoveşti. şi 

.ici un tânăr să nu fie recrutaţ. Toate întreprinderile comunale sunt 
ot şi tot ce se produce este exploatat de ei.. Biserica, aşezată în 
ru, este un templu pustiu, înconjurată numai de case jidoveşti ; 
a, săpată în lung şi în lat, servind de pivniţi pentru cele 42 cârciume 
r ~deşi legea îi opreşte de a avea cârciume - iar oasele morţilor 

ini svârlite în toate părţile. 

r) N. Iorga, o. c., 122. 
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Sutele de metode de cari se servesc ca să speculeze pe bieţii ţăd 
din jur îţi ridică părul măciucă şi meriţă, pentru aceasta, de a fi ce 
raportul asupra anchetei făcută de Remus Opran, procuror gen'er 
pe lângă Curtea de Apel din Bucureşti, în legătură cu încăierările ce a 
avut loc între ţărani şi jidovi în 22 Mai, r877 1). 

Ca târgd Darabani, erau toate târgurile moldoveneşti : ca Rădău 
Herta, etc, unde scursorile de peste Nistru şi' Prut îşi' făceau vad, i 
de ;ici, se revărsau în spre sud. Să luăm un alt târg - Fălticenii. In 
din r859, pe Uliţa Mare la deal, nu m~i r~1:1ăse:e Româ?- d~câ_t _econ 
'mul Eftimie, starostele Trăsnea şi alţi caţ1va, mcolo J1dam Şl iar J 
dani. Dacă n~ lăsăm, în schela ce avea să devină cel mai mare po 
al nostru - Gala ţii - iată ce spunea poetul D. Bolintineanu ca 
însoţise, ~în r86o, în călătoria sa pe ~om~tor1:11 I.-~· Cu~a spre ~'po 
îngrozindu-se de marele număr de J1dam: „J1dan11 ce vm la no1 su 
mulţi şi toţi străini, în curâ~d, vo,;m fi î~ec~ţi" 2

). A • •• 

Ne purtăm cu gândul m alta prov111c1e, pereche mtru nenoroci 
cu Moldova şi Bucovina, în Maramureşul, obârşitor de naţie moldov 
nească şi ţară muntoasă de o frumuseţe rară. Aici, de~semenea, . j~l 
este foarte mare. „Ovreii descalecă în Maramureş - scne B. - Dmca 
apoi se scoboară la vale, urâţi şi negri pe drumurile pe care odată s 
borau turmele albe ale Româ,nilor, se scoboară în Satmar, în Bihor. 
nu se opresc decât în faţa celor bogaţi mai rezistenţi din Sud 3). Ai 
Maramureşul era prima etapă în trecere din Galiţia în Ungaria'). Un aut 
exclamă admirând curăţenia ţărancelor române şi scuipă cn des 
la murdăria şi zdrenţele în care se îmbracă Ovreii 5). La aceşti Ov 
nu poate fi vorba de nici o civilizaţie; batistă. pentru nas nu. are 
rabinul, necum credinşioşii săi; iar baie, până în timpul din urmă, făce 
chiar şi Ovreicele, goale, goale tocmai în marginea ş?selei, în râu 
Acolo, în Maramureş, poporul izraelit, zăpăcit de ură, stăpâneşte şi. 
dedă la cele mai oribile crime : atunci când o fecioară ovreică se măn 
cu un .creştin, ea este judecată în sinagogă şi osândită la moarte,. 
câtă vreme, familia ei rămâne o jertfă a ruşinei şi membrii ei sunt î 
gropaţi zăcând pe burtă, im pe spate; sau când cineva sare să ape 
pe ţăran de căn;ătarii chinuitori - ca acel judecător de. ocol c?ndam~. 
în templu şi asasinat noaptea pela spate 7). Ceva ma1 s~s, l~ G~l~1 
de unde s'au scurs această -nobilă populaţie cu toate manle ei cahtaţ 

I} Verax, o. c. 2) Xenopol o. c. 3) B. Duică, I2I şi r35. 4) E. Reconly, le .pa 
magyar, Paris, I903, p. no - ap. B. Duică, I2_2. 5) R. Ber~er, In d~r Marmara 
Munchen und Leipzig, 1885, p. r66-:- ap. B. Dutcă, I38. 6) Ib1d, 185 ş1 183 - ·c 
B. Duică, I38-139. 7) Ibid, Rumanien, Breslau, 1887, p. 77-'}8 - ap. B. Dui 
139-140. 
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ărul bordelelor este foarte mare, proprietarii şi locatarii sunt mai 
' Ovrei, respectiv Ovreice. Prostituţia clandestină este în floare. 
t: cazuri în care părinţii sunt înţeleşi ·cu pezevenehii. In anticame
. rabinilor, subt poartă, oriunde, se povestesc istorii înfiorătoare 
re negoţul de fete 1). 

* * * 
Nu ş~-ar putea cineva închipui - mătturiseşte J. Levy - ceva 

mohorît ca această culoare lugubră dată ţării întregi-prin aspectul 
tor masse negre care se întind pe toată suprafaţa ţărilor şi încon
ă călătorul prit formele sale cele mai hidoase tie îndată ce pune 

·orul într'un oraş şi impresia ce lasă acest spectacol este cu atât mai 
ărmuritor cu cât contrastează mai ales cu aspectul îmbucurător 

·acestor vaste pajişti 2). 

Iată, moravuri cu totul noui şi barbare apăruseră în mijlocul unor 
ptilaţiuni paşnice, muncitoare, cu un cult al decenţei şi al frumosului, 
aspre dar delicate de omenie şi de credinţă caldă. Şi pe unde au trecut 
·şti barbari au lăsat numai jale şi prăpăd în tot ce era bun, frumos 
omenie. Satele, târgurile şi oraşele şi-au pierdut din farmecul şi pi
escul de odinioară. Mahalalele creştine s'au spulberat, şi-au pierdut 
'ericile ctitorite de cucernici voevozi şi boieri, de mahalagii şi breslaşi 
frica de Dumnezeu. Cuprinse în ghiarele ghetto-ului, ele s'au stins 
·xiate. Hârlăul şi-a pierdut cele mai frumoase biserici-ale lui Ştefan 
·:Mate şi Pet.ru Rareş -lipsite· de enoriaşi, iar sinagogile şe înalţă 
hdre şi impertinente 3). Zecile de biserici ale Iaşului se dărâmă zi 
zi, unele din ingratitudinea creştinilor, altele sufocate de ghetto-uri, 
cele 60 sinagogi cari înfloresc pe toate străzile şi de crâşme jidoveşti, 
Mitrop6lia - din cele mai vechi timpuri - e înconjurată de sute 
magherniţe jidoveşti, chiar până în preajma sfântului altar. Marea 
ică Stamatineşti din Focşani, în paragină, este transformată în 
ţ părăsită de. enoriaşii ei cari s'au risipit la apariţia hoardelor jido
L La Huşi, la Bârlad, la Botoşani şi în alte centre, lucrurile se pre-
ă sub aceleaşi aspecte triste şi disperate. Odată, clasa de temeiu -
·. N. Iorga - avea o viaţă a ei proprie, sprijinită J?e tradiţii în jurul 
ricilor. Dezobicinuinţa de serviciile religioase, asedierea de Evrei, 

u stricat patriarhala, dar solida esenţă morală 4). 
) 

1) :M. Friedlander, Aus Galizien, I, ReiseerÎllllerungen, Wien:. p. 46-49 - ap. 
Duică, 93-94. 2. Op. cit. 36-37. 3.'"N. Iorga la Congresul Ligu Culturale. 4) N. 

rga-Istoria Bucureştilor, p. 334-335. 



316 

In Bucureştil multe din sfintele biserici şi. catedrale sunt încon
jurate de crâşme jidoveşti sau cad în zona traficului de carne vie sau 
în hărmălaia speculaţiilor sămsăreşti. Altele sunt asfixiate de ghetto
uri sau umilite de splendoarea sinagogilor avute şi trufaşe. Biserica;: 
Clucerului Udrican - şi alături se ridică palatul evreesc Barascheum
duce dorul vechii parohii; biserica Sf. N'iculae - Jigniţa, Sf. N'iculae-' 
Sârbi şi Sf. Apostol din Văcăreşti, biserica Scaunelor şi aceea ridicată 
de bătrânul Vornic Cernica, etc. etc. sunt părăsite, precum sunt încă 
alte câteva zeci în cuprinsul capitalei sau, cum este biserica Ceauş Radu, 
Sf. N'iculae şi.Olteni a Protopopului, înconjurate de Jidovi, nu vor În"' 
târzia să-şi închidă pentru totdeauna altarele. 

Alături de tdite aceste triste constatări şi pieritoare de credinţă 
fapte, se observă creşterea, peste · ot, a presei jidoveşti. Pentru pe
rioada de faţă, ziarele evreeşti se numără cu zecile şi se mărginesc par' că 
la o ~lientelă jidovească, dar ca cuprins ele caută să-şi lărgească sfera· 
şi să se facă auzită de mare public. Şi toate urlă nestingherite şi încearcă 
stăruitor să-şi facă lo:::, ba tind cu toatele să şi creeze atmosferă favo
rabilă şi îndrăznesc să devină pedagogii opiniei româneşti. Dar primul 
lor scop este să convingă mulţimile de dreptatea cauzei lor sau să ame
ninţe guvern şi naţiune.- Incet încet, vor netezi drumul acelor organe 
cari vor depăşi cadrul lor strâmt cu pretenţia de a crea curente în pu
blic, de a lansa pe exponenţii iudeo-massoni ai culturii şi artei, ai poli-. 
ticei şi educaţiei cetăţeneşti. Şi glasul lor va fi auzit departe în lume 
şi vor asmuţi opinia publică mondială împotriva noastră. 

Nu va trece mult t!mp şi vom trăi într' o atmosferă pestilenţială 
creată de ziare „ naţionale'.! sau cu. frontispiciu naţional, întemeiate 
sau conduse de Evrei. Fiindcă aceştia au văzut în ziaristică două iz
voare : unul__: stăpânirea masselor prin crearea de anumite curente 
în public, prin aceasta, devenind stăpâni şi al doilea - izvor de câşti

guri uşoare şi fabuloase. Cucerirea acestor organe de luptă· a fost un 
mare câştig pentru Evrei şi o mare pierdere pentru noi. 

Vom cita, aci, părerile a doi mari. bărbaţi, 1exponenţi: unul al 
culturii apusene,. celălalt al celei româneşti.. Primul, Houtson Stewart 
Chamberlain, ne atrăgea atenţia, într'o corespondenţă, asupra domi
naţiei presei de către Jidovi, zicând :. „Şi băgaţi de seamă ca Evreii 
să nu ajungă să domine opinia publică prin gazete şi minţile şi inimile· 
prin stăpânirea şcoa:lei şi a producţiunii de librărie" 1). Ca să nu treacă 
mult şi să se întâmple aidoma cum ne prevenise marele antisemit englez. 
Al doilea, A. C. Cuza, scrie: „ ... când ziaristica va deveni o carieră lu
crativă - observă cu temere - ea va trece, ca şi în alte-ţâri ·dealfm.i1F 

. . . 
I) După „Noua Revistă Română", Buc. 1900 •. 
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lea, dar pe o scară cu mult mai întinsă, în mâinile Evreilor cu al v 
.. •t d 1 t . . caror 

i ; şar a. amsi::i ?i de ~pec~lă neleală se potrivesc de minune ase-
:a in~reprmden, 111 can pm un capital dubios de cunoştinţi şi de 

eligenţa pentru a scoate foloase însemnate. Din punct de v d v .. . e ere 
conservan1 naţionale însă şi a principiilor dupav cari· t b v v v re ue sa se ca-
easc~ un popa:. cu .intere~ele sale deosebite, căderea presei în mâi-

e unm ne:m s:ram şi ne.asimilabil, element dizolvant prin excelenţă, 
te o :d:vara~a nenorocire. Căci, Ia adăpostul anonimatului admis 
g. azetane, once duşman se poate ascunde favrav s v t v · · b v 
• V • a a raga 111c1 o a -
a!a .. asup:a scopunlor ce le urmăreşte, atacând însăşi bazele dez-

ltan1 ~nu1 popor, în numele unui .umanitarism perfid căutând v 
o C d V •• ' sa 

?r mi a pe a evaraţu ~atrioţi şi răspândind, cu rea credinţă, idei 
ite, f:umoase poate ca. ideal, dar primejdioase în practică, tocmai 
tru ca nu sunt decât idealuri" 1). 

i) Op. cit. 56. 
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Cine-a îndrăgit străinii, 
J:f ânca-i-ar inima câinii, 
Mânca-z-ar casa pustia 
Şi neamul nemernicia I 
lndrăgi-i-ar ciorile 
Şi spânpuratorile ! 

Doina M. Eminescu. 
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PARTEA III 

ATOTPUTERNICIA IUDAICA IN VIAŢA N-OASTRA NAŢIONALA. 
(1918-1940) 

I Invazia în viaţa noastră economică · · · · · · · · · · · · · M · 
· 

1 
Comerţul mărunt, cel mare engros, cel de import~e::por~ 2. e2-

t · ;i i industria mijlocie. 3. Industria mare : textila, al.imen~ara, 
aeş~fi1ări!i şi tăbăcăriei, forestieră1 metalurgică: a petr~lu~U:· a sticlă
ri~ şi ceramicei, extractivă. şi a ~etalelor preţioase, chimica, electro-
technică. 4. Carteluri, sindicate şi trusturi. · 

II Invazia în viata etico-biologică şi spiritu-ilă · · · · · · · · · ·ul· . '. 
· ) Invazia E~reilor domeniul mijloacelor de educare a popor. Ul • 

~ Evreii în învăţământul românesc. 2. Presa evreiască. 3. Dela htera
ti:rra eminesciană la pornografie .• 4. :ed~tur~, tip.agrafii, librării, c~~o~= 
taj. 5. Fabricarea de icoane, carţi bisericeşti'. et~: 6. Lupti;- f 

. triva bisericii naţionale şi pe a~te căi. 7-. Org~mzap1le evree.ştl ocu te: 
· b) In functiunile ce privesc a pararea etico-biologică·a rasei noastre · 
I. Medicin'.a. 2 • Fa;macia. 3. Ingineria şi arhitectura. 4. Avocatura. 
c) Evreii 1n faţa justiţiei 

III. Finanţele, politica creditului şi venitul naţional pe grupe etnice · · · 
a) Instituţii de credit: • . d " f , 
1 

Bănci i funcţiunea C. s. B. 2. Bursa de efecte şi e mar u_r" 
: Munte!! de pietate. 4. Banca de c~edi~ a me.seriaşi107. 5· Cre_d~te i · 6 Cooperative româneşti, mmontare şi evreeşti. b) .Politica 

dunciard~·t .. I C E C -Casa Naţională de Economii şi cecuri poştale 
e ere 1 , • . . . d' Ind t . 1 S N C I 3 Rees-

2 Societatea Naţională de Cre it us na - · · · · .. · . 
c~ntul B. N. R., c) Venitul naţional repartizat pe categorn etmce. 

IV. Ultima înfăţişare a centrelor noastre d~ rezistenţă · · · · · 'ru'.d~al 
I. Moldova. 2 , _;Easarabia. 3. Bucovma. 1· Mara11:1ure~. 5· ' 
!"'-· • nanatul 6 "Iuntenia-Bucureşb, Oltema ş1 Dobrogea . 
.._,_1şana şi .u • • ... , • • • . 

Porturile noastre dunărene şi maritime. 8. Paradis~1 c:;an m s.e 
l~ră. 9• Ţara pe punctul de a deveni proprietate evreiasca. 

V. ~o~::r~:~b~~d~ dă R~~â~ul n;a; fI ;pt p~ntr~ i~dus~rie ~i .co~;rţ. 
2 • Teoria că Evreii ar fi în număr cu totul nemsemnat. 

ATOTS1'APANIREA IUDAICĂ IN VIAŢA NOASTRĂ 
NAŢIONALĂ. PERIOADA 1918-1940. 

Caracteristici şi factorii cari favorizau stăpânirea iudaică „ 

In urma războiului victorios, nouile provincii se alipesc la 
ra Mumă, de fapt în Decembrie I9I8, de drept,--- în virfute'a''trata
ui dela Versailles - în/ I9I9. In puterea Decretului Lege No. 3902 

29 Dec. I9I8, toţi Evreii din Vechiul Regat născuţi în ţară, cari 
u fost supuşi nici unui stat străin şi toţi cd mobilizaţi în vreuna 
ccampaniile dela I9I3 încoace au fost naturalizaţi în bloc. In virtutea 

tului dela St. Germain din I9I9-cd cu umilitoarea pentru noi 
ă a minorităţilor exprimată prin art. 7 - Constituţia din Igzj ă 

rimat art. 7 al Constituţiilor din I866 şi I879c şi, prin art. I33, a 
rdat dreptudle civile şi politice tuturor Evreilor aflători între hotlirele 
mâniei întregite, dintre cari sute de mii intraseră în ţară câ fa· o 
azie, ·în timpul şi mai ales după războiu. Şi, astfel, Ev;reii- ajutaţi 
atâţia:. reprezentanţi ai lor, printre cari Georges Mandel, secretairul 
'Clemenceau-şi-au asigurat egalitatea şi, încă-întâietatea în viaţa 
tului român. La cei aflători în I9I6 pe întreg teritoriul nostru· etnic, 
u adăogat toţi cei strecuraţi pe toate căile şi sub toate raporturile :__ 
alungaţi de ofensiva lui Brusiloy, de războiul :polono-rus, de ·per
ţiunile bolşevice, de mişcările naţionaliste din Germania din Ig33, 
lipirea Austriei şi Cehoslovariei la Marele Reich, în afară de c{j 
aţi, cu acte în regulă, prin toate pune.tele de frontieră sau de· cE'i 
curaţi-, ocolind paza vigilentă, şi unii şi alţii promovaţi pe căi frar:::. 
oase în cetate. De acum, iau parte efectivă la viaţa politică n. 
'i -activează în organizaţiile politice sau în partidul evreesc, mereii 
este tot ca Evrei şi devin senatori şi deputaţi,\ contribuind larg Ia 
orarea legilor, dictate de interesele finanţei şi i~dusţţiei~itl:d$w; 

Au în mână toate agenţiile de presă şi de publicitate : ţparei'pfesă 
· diană sub frontispiciu românesc, toată presa ovrdască <J'edarată 

,N, Hâciu. - Exreii în Tarile Româneşti. 21 
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formal, scrisă în româneşte sau în idiş, precum şi cea ovreiască camu 
flată îrt limbile germană, maghiară şi rusă din provinciile alipite. Ş 
această presă te erijează în educatoare a masselor româneşti şi în direc 
toare a politicei noastre interne şi internaţionale. Trăim în perioad 
când uu ovreiaş pistruiat, devenit publicist cu reputaţie, din simpl 
portar la hoteluri sau la case de toleranţă, bate pe umăr şi pe bu 
pe miniştri şi pe subsecretari de stat şi dirijează, din umbră, mişcări! 
marilor demnitari şi activitatea parlamentului. 

Trăim într' o permanentă umilinţă şi într' o pervertire a tu tur 
instituţiilor şi valorilor naţionale. Artă şi literatură. ni este depravat 
Moravurile îŞi piel"d dill vechea şi· tradiţionala linie de purtare şi 
rezistenţă. Religifr ni este batjocorâtă şi rqasă de toate atacurile sectel 
Dangătele clopotelor îşi sting, încet încet, graiul chemător ; biseri · 
îşi închid porţile din lipsă de credincioşi sau se lasă dărâmate de pusf 
şi gol ; iar, alături, cresc - semeţe, bogate şi sfidătoare - havrel 
sihagogile, templele şi aşezămintele de cultură evreeşti, Toate ide9l 
giile dizolvante rod cohesiunea noastră etnică şi fratele nu mai este fra 
·.~ fratele, Românul nu mai este Român cu Românul. Toată mând 
noastră etnică ni este mereu călcată în picioare şi, sub toate rapo 
rile, nu mai trăim româneşte. 

Provin di întregi sunt pierdute pentru noi. Oraşe mari şi frumo 
sute de târguri şi de târguşoare şi alte sute de sate sunt complect iud 
zll.te. Capitalele provinciilor, inclusiv aceea a ţării, sunt deabine 
evreizate. Sunt centre mari unde nu se aude inimă românească, ci 
bâlbâit bălos de pâlcuri jidoveşti, mohorîte şi conspiratoare, cari 
duc· viaţa ca în Clianaanul promis de Iehovah. In toate staţiile de mu 
şi peste· întinsul şiragului de staţiuni maritime, st:; lăfăie - luxos 
impertinent - trupurile urâte şi libidinoase ale neamului lui !sr 

Viaţa economică încape, toată, în mâini străfoe şi evreeşti 
finanţe, industrie, comerţ, transporturi, meşteşuguri, etc. Toată ace 
viaţă, vastă, la care munceşte, asudând şi vărsând sânge, un popor într 
va trăi sub tirania trusturilor. Zăcăminte petrolifere vor fi sleite; pă 
-rile frumoase şi bogate vor cădea sub securea comandată de Evr 

• ' de capitalul iudeo-inter11aţio:nal ; proprietatea rurală şi urbană ni \O 

· · · îllbet încet, răpite. Pe frontispiciul tuturor aşezămintelor publice · 
ac~la al marilor întreprinderi economice, stă scris româneşte - de f 

·, ·''fosă;totul este străin şi închinat străinilor, în speţă, -Evreilor. N'i 
' . ' l:lt1- s"e mişcă fără voia acestora; nimica nu trăieşte fără îngăduinţa 
•'• ;'tţi'm.iCa ,nu moare fără a fi ·vrut-o ei. Lipsa sau abundenţa prod 
.. · _ iriâ.itstria.le· şi agcicole, scumpetea sau eftinătatea lor, ei o organize 
:'. :• ·~ţ ;6,'dictează. Trusturile ne vor sufoca şi nimeni nu va reacţiona, 
tJ:o:ditilpotrivă, legi bine ticluite le vor încuraja. Puterea leului naţi 

l!'; 
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afi supusă,voinţei iudaice s· . 

. . . , l va creşte sau va d t 'd V • 

este1 vomţe. Intr'o noapte se va sv V • V escreş e upa interesele 
' araci o ţara ca A · · .1 . 

ne. aşteptate, o droaie de no . ·1· . . ' ' in zoru z1 ei, să apară 
u1 mi ionari iar vech.. "li . 

tentaţi ai finanţei c:i 1)ropr1"etvţ·· . ' . . 11 m1 onan vor ajunge 
chil „ a 11, ai marei lltdu t · · · . . 

e - e cartiere :româneşti· h"l . . s rii ş1 marel111 comerţ 
. .. • vec 1 e cartiere b · t" · 

etto-uri Jldoveşti, sfidând r V V • V o:ereş i, vor face loc nouilor 
Românul . V • ara arta ş1 fara pudoare. 

nu-ş1 va gas1 loc în fabrică . . A 
ate acestea, va îndeplini functiil 1 .' mc1 11:1 comerţ - aici, în 
duri1e le va doborî Românul. : c: e mai gr~le ş1 prost remunerate. 

era tot Românul. paAntec 1 ~ i~tinsul marilor holde de aur le va 
' e e pamantului Al f . 

mai trenurile şi vapoarele A V t 1 va s redeh tot Românul 
mcarca e cu grâ , · 

trol nu vor fi trenuri ş1· vap A ne, cu cherestea şi cu 
· oare romaneşti · t · . 

evreeşti. ' CI renun ŞI vapoare străine 

Viaţa politică va fi dirijată din umb V • 

· .. m .. enii politici - cuibăriţi iA11' c ·1··1 ra,dde presa ş1 de finanţele lor. 
. . onsI 11 e e ad · · t . 

av11 acestei prese si finanţe R 1 ţ""l . . mu11s raţie - vor fi 
;aceiaşi presă şi finanţav 1. leva 11 e _111ternaţ10nale ne vor fi dictate 
• -,oca a sau iude · t . 
enţă, vom duce o v1"aţav . lv . o-m ernaţ104ală. Numai în 

. naţ1011a a ş1 suv v "' · 
e ş1 tot învăţământul naţional d '. erana .. .1.oate profesiunile 
· t t . . ' e once natură şr crr d . f" v V Şl oa e porţile marilor p t . d "' a ' vor 1 nava-

î os un e comandă A · 
n urma lor. Justitia şi p liţ" se v:or mchrde pentru 

. 11.„ , o ia se va ocupa nu . d . 
.eşti. J.>;aţiunea întreagav va f" t 1· . ma1 e utlracţiuni ·· 1 s rangu atv N':" · · 

·.P .. utinţă. Demnitatea natio11alv . a.. Ic1 o reacţiune nu va fi 
·1v · , a va amuti Şi t t · A V 

era a, vor fermenta mari1 . . V • , • ' o uş1, in aceasta apatie 
. • e mişcari, se vor dosp· b v · 

asive, puternice aducavt d b" . 1 ne anu1tele reacţiuni 
F . . . ' oare e . iru1nţe. 

. actor11 can favorizau aceste stări de fa t . . 
ru viaţa de comerţ şi de . d t . . . . P sunt : dispreţul nostru 
' complicitatea lor şi a o m ~s ne ' i~d:fere~ţa oamenilor politici, 
"stă neghioabă care ne-a ~~anet o: adm~mstrabve; o ideologie uma-

f A . acu sa ne pierdem şi ul · d · 
. s arş1t, acea idolatrie naivă faţă d . c~? .ş1 emn1tatea 

or, acea societate anoru·mav . d . V e orice stra111 ŞI de Liga N':a 
A . . 1U arca care ne d · t t · 

.gand1, de a simţi şi reactiona , . . .1~ a ot felul nostru 
ţionale. Toate acestea' au f' pe ~amp1:1 Vleţ111nterne şi al celei in-
t . avorizat ş1 tot · t 1 d . · 1ste, comuniste ş1· . • • s1s emu e agitaţii rev1z1omste. 



CAP. I. 

INVAZIA IN VIAŢA ECONOMICA. 

In această perioadă, când Evr~ii ajung stăpâni necontestaţ 
înăuntrul cetăţii româneşti, tot ce se poate numi mişcare economic 
este şi purcede dela ei. Nimica, nici o celulă cât de neînsemnată a acesh 
vieţi, n'a rămas în afara sferei lor de cunoaştere şi acaparare. Comerţu 
mic şi cel mare, meiteşuguri şi industrie mijlocie - cari nu redam 
eforturi mari, dar lucrative, industria mare de orice natură, proprietat€ 
rurală şi urbană, totul este .comandat, stăpânit sau controlat de e 
direct şi indirect. Stăpânesc toată producţia agricolă şi industrială î 
sensul că ei o apreciază şi ei o repartizează ; stăpânesc proplietatc 
rurală, forestieră şi urbană prin banul lor sau prin camăta distrugătoare 
industria de tot felul este numai a lor şi ei o dirijează, o comercial.· 
zează, o întăresc prin toate trusturile şi privilegiile ce le obţin dela toat 
guvernările; stăpânesc şi terorizează ccmerţnl mic, fiindcă stăpân< 
comerţul mare, fiindcă stăpânesc comerţul de import-export şi au î 
mâinile lor tot comisionul şi toate reprezentanţele. Şi stăpânesc to. 
absolut tot, fiindcă au în mâini finanţe şi presă, fiindcă sunt organiz 
stat în stat şi deţin adevăratele puteri ale statului-prin mituire vas 
a tuturor organelor chemate să facă paza ţării şi a intereselor ei superioa 

In cele ce urmează, vom vorbi·de fiecare compartiment econo 
în parte, ca să ne dăm seama de marea primejdie ce.o trăim, ca şi 
poziţia noastră şi a străinilor. Primul pas ce trebuie făcut, însă, este 
stabilim numericeşte etnicitatea firmelor înscrise în registrele Camerel. 
de Comerţ şi de !ndustrie din ţară, centralizate în ziua de 22 Iulie I93 
la U. C. C. X. din Bucureşti. Ne servim, în acest scop, de o hartă 
firmelor întocmită de distinsul economist G. E:x:arhu, cu regretul. 
mt putem împărtăşi şi cetitorilor această hartă atât d:e instructi 

şi sugestivă. 

Firme 
individuale 
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.· .. Dela capul locului, va trebui să stabT V 

plou reprezintă numere d . I im ca datele din acest 
· . ' ar nu Şl valoarea f' · . 
,·nu puterea ei de capital d d . . irme1, nu cahtatea 
· · . ' e pro ucţ1e ş1 d 1 ţ" · $ · 
.mal prin intuiţia de fiecare zi ·u u \ e ~e_a„1i. , hm cu toţii, 
aţa de maharajahi ce o duc 'J .... g 1 atotputermc1u acestui capital c;i 
. . . aceşLrn, precum ş· v t t 1 v ~ hţie, guverne şi parlam::nte învvţv A t . 1 _ca o u -presa, poliţie, 
serviciul lor şi numai al 1 ' s· a a_man Şl fo_ianţe, etc.-totul este 

1 
c • or. 1 mai putem af- A v 

oarea unei singure fi"rme , t" irma mea un adevăr . evreeş 1 reprezi c 1 A · 
a câtor.va mii de firme ro A t• 1 n a va oarea a cateva sute>, 

. d . maneş 1 a un loc 1 . . 
n ea cari s.,e pornesc cu caAt . . - ce e mai multe între-. eva sute sau D11l d 1 · · d . 
epe activitatea fără actul d A •• e o, arcan nu-şi pot 

In sfârşit vo"" d A V e naştere - mscnerea firmei. 
' u~ a mea un tabl d f anumite târguri şi oraşe r V lou ~ um~le comerciale înscrise 

inărul extraordinar de ma;e :~a a t come:ita1:u. Menţionăm, doar, 
uit, niciodată, raţiunea lor el paşaportanlor m centre unde n'ai fi 

A1v . e a se aşeza. 
atun de aptitudini, capital i 1 . . . 

tea, vadul comercial este u f { r~ aţn •. sau n:ai presus de toate 

ref erirn numai la Bucureşti, nap:~ ;vre:iP:"; ordin d: renş;tă. Dacă 
negoţ unde negustorii de od· . V A . eţm tocmai vechile centre 
. . .· mioara caşbgau a · · . . vieţi de cinste, evlavie şi m V I V v~n ~i prestigiu pe calea unea. nea un cntenu aşa dară, de sta-

:r) Nu posedă?1 date separate .pe firme . . " " . ~~· ~e aceea~ d_'.lm numai totalul pe toat~nţdiv1d~le ş1 sociale pentn1 fiecare pro-
e reşedinţa. ara. e asemenea, şi pentru firmele în 
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. . . d ţi erea _ în orice târg sau centru 
bilire a omnipotei:iţe1. ev~eeşt1v estAe t: d~ drumuri - a vadurilor corner-

. ma1 mic şi la raspan ie . . . 
ma1 mare sau . ziţii-cheie ce domină tiranic ş1 piaţa cial~, a.cele puncte strategice sau po 

şi clientela. . 1 . viciului telefonic. Dacă se răsfoieşte 
Un alt criteriu est: foi~s;;t::~u ă literă, se va constata că Evreii. 

cartea de abonament~ ş.1 sed . di -ţ pional l-au servit, deasemenea, cu; 
v A 80 01 Serviciul e ra o na . . +· 

stapanesc 10· d .. ntru relaţii interne ş1 mterna„10-. · ţă · e tru delectare, ar Şl pe . . · 
pnsosm şi P n · V • v date despre abonaţ11 evre1, . . ' utut sa ne serveas._ a 
nale. Dir._cţia ~a P , t ·pe crite iu de raţionalitate. întrucât în re istre nu s a opera 

Judeţe !Rom. ~vrei I :Mirt. li Judeţe Rom. Evrei 

/1425 Lăpuşna. 664 2790 Arad 1082 
Maramureş 166 1060 Argeş. 1570 75 
Neamţ 550 1045 Bacău II43 1224 

Baia 302 Orhei. 164 1475 
Prahova. 4713 434 Bihor. 752 
Putna. 1038 669 Botoşani. 329 
Rădăuţi. 230 736 Cernăuţi. 293 
Roman. 337 55° C.-Albă. 1204 
S.-Mare. 169 II93 980 603 

829 806 
Ciuj. 

Sălaj . Covurlui. 1203 1298 
Dorohoi. 471 n63 Someş 343 557 

So roca 365 1904 Fălciu. 328 393 
Storojineţ. 56 34° 642 ·2318 Hotin. 

63 234 619 2068 49 Suceava. 
3345 62 

Iaşi. 
. 12392 5190 2569 Teleorman. .Ilfov 

Tighina . 267 1326 

\ 

cl • (LJ 
ci cl ·~ 

~1 ... " ci Oraşe o p. :.'.:1 
... 

d 
~ f:lŢ 

"' 
Oraşe o p. :g ~ ţ4 p.. 

Huşi ]C: 025 170 6II 23 IO 
1647 

Bacău . 
7 Iaşi . 334 Bălţi. · 50 615 103 

Ismail. 46 212 279 339 7 14 Bârlad. 102 
291.' 100 Lugoj 43 169 

16 321 
Bistriţa 

100 782 49 Odor hei 
665 Il34 

Botoşani 
Or. Mare. II5 8976 4588 746 1491 

401 
Bucure.şti. · · · 

Or hei 15 4 12 4 
465 

C.-Lung :Muşce~. · 442 
P. Neamţ 102 C.-Lung Bucmnna · 20 102 
Rădăuţi 28 399 49 C.-Albă. 42 448 
S.-Mare 76 714 48 1726 37 

393 
Cernăuţi 

Sighet. 17 190 1944 77 
318 

Chişinău 
Soroca. · IO Dej 34 139 
Storojineţ 7 128 Dorohoi 42 398 3 
Tg. :Mureş 95 602 F âlticeni . 44 358 
Tecuci. 145 182 443 27 

105 
Focşani 333 

31t Tulcea. 141 Galaţi · 944 1027 147 
'f. Severin . 637 58 Giurgiu 731 33 39 47 
Vaslui . 78 377 Hotin 9 319 

d Sa~ vedem cum stăm cu Acestea Hir.d ate, 

a) Comerţul mic-mărunt, cel mare-engros 
şi cel de import-export. 

32:Z. ·. 

Acest comerţ mic - după natura lui şi după provincii - este 
majoritate zdrobitoare în mâni străine şi evreeşti, cu deosebire, în 

ovincii ca Moldova, Basarabia, Maramureş, Bucovina, Banat şi în 
rd-estul, nordul şi nord-vestul Ardealului. Dacă luăm în considerare 
mai cârciumele unde au loc afacerile mărunte dar şi rentabile, aceste 
tacule cari atrag şi colectează mare parte din produsele ţărăneşti~ 
vom da seama de proporţia catastrofală în care se găseşte come.rţul 

c şi cel de engros. Ştim că, din 174.786 cârciume răspândite peste 
t întinsul ţării, n4.712 aparţin EvreilQr şi deabia 60.614 Românilor. 
elaş lucru putem spune şi de comerţul alimentar exercitat în pro

nciile sus enumărate, comerţul de vinuri - engros şi de export, 
e este legat de o producţie anuală de circa 50-60.000 vagoane, 
e în întregime evreesc. Tot marele şi bogatul comerţ de ·cereale şi 
cte - mere, prune şi nuci - toată mişcarea comercială a Basa
iei, este condusă de o asociaţie vastă evreiască având ca parteneri 
e Pavlovici, Kapusta, Feier, Fecher, etc., iar în fyuntea asociaţiei pe 
elmann, stăpân pe fabrici de spirt şi paste făinoase, cu bănci la 
·şinău şi Călăraşi, etc. 

Comerţul de manufactură, galanterie şi de blănuri ; cel de măru:l.l
ri, de aţe şi lânuri ; comerţul de fierărie, de articole technice şi electro
nice; comerţul de cereale şi furaje, cel de cherestea şi lemne, de 
ărie şi colportaj, chioşcuri şi anticării~ etc. în majoritate zdrobitoare> 
·stăpânit de Evrei şi în parte de minoritari şi paşaportari . 

Ca să ne dăm seama de cine stăpâneşte comerţul de engros, n'avem 
.ât să deschidem „Anuarul importatorilor şi exportatorilor" şi 
.dicatorul rep:t:ezentanţelor de comerţ din Bucureşti", precum şi să 
em în ce mâini se află comisionul. 

Acest gen de comerţ - comisionul - a fost preferat de Evrei şi, 
ârzenie, au reuşit să-l monopolizeze. Este cel mai rentabil şi fără. 
un risc şi, prin el, au intrat în legături temeinice cu comerţul şi 
stria Apusului. Prin el, au avut şi monopolul de desfacere al unor 
ole anumite şi a fost primul pas s:r,re a lor îmbogăţire. 
Monopolul reprezentanţelor cu străinătatea le-a reuşit să pun.ă 
pe un alt factor de monopolizare a marelui comerţ. Răsfoind 

arul reprezentanţelor de comerţ din Bucureşti" pe 1938, am nu
tcca 450 reprezentanţe, dintre cari de-abia 48 par creştine. Din aceşti 
eprezentanţi, se servesc circa 2850 case străine. Cele mai multe 
e, 927, sunt case de produse metalurgice şi, în ordine descrescând;l : 
earticole technice şi electrotechnice; 447 de textile; 378 de articole 
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chimice ; 198 diverse ; 177 de produse alimentare ; 62 articol~ de .li~rărie; · 
50 articole de pi~lărie; 23 produse de faianţă, porţelan ş1 st:cla, etc. 

Cele mai multe case străine reprezentate în Bucureşti 
precum urmează în 

Ţările 

Germania. 94' 6 
2~ Franţa 37( 48 

3 Anglia 25~ 36 

4 .A.ustria 20'.2 5 

5 Cehoslovacia. I 7c 2 

6 Italia. I5l 26 

7 Ilelrria IO< 
• . b 

8 Ungaria. 5< 2 

9 Polonia . 4< 
IO 'Sui;di::i 2{ 

II Danemarca 3' 3 
!<2 Spania 27 IO 

13 u. S. A. l Ic 3 
14 Japonia. 1, 

15 Elveţia Sf ~ 

2595 I46 

76 I4 105 

75 50 
75 IO 

29 3 l 

C2 z 6 
56 22 
30 2 8 

8 
IO 5 

15 
13 

3 IO 
2 5 

21 '.?! 

.:i3U 85 34.2 

207 
63 
49 
43 
2B 
I6 
20 

ro 

8 
(, 

30 
I 

14 

561 

s '23 
3 3 

9 
IO 

12 5 
z 
3 

2 

385 
70 

106 
80 
38 
ZI 

45 
33 
20 
17 

4 

58 
2 

18 

25 59 897 

şi în alte 17 ţări, hi această ordine : Canada cu 12 ~ase reprezentate ; Po:
tugalia cu 7; N'orvegia cu 6; Olanda cu 41; Egiptul cu 4; Ji:goslavia 
cu 5 ; Grecia cu 6 ; Turcia cu 5 ; pe urm~. cu câte una : Bulgaria, 
Palestina, Letoni8., Finlanda, Scoţia, China, Algeria. 

Analizând cu atenţie „Anuarul importatorilor şi exportatorilor 
d1n România", vom vedea, în imagini numeric<:', reci, întreaga tragedie 
a l~găturilor noastre cu străinătatea cari au loc exclusiv p1in mijlocirea 
Evreilor şi străinilor ~- fără ca şi aceştia din urmă ~ă î:1semneze 
mare lucru. ~foterialul ni este dat pe grune de produse ş1 articole, aşa 

. d . 1t 
că un exportator sau un importator este înregistrat .e mai mu. ~ 
fără, însă, ca, prin aceasta, să se fi schimbat ceva dm raportunle d 
etnicitate. Dăm aci alătnratul tablou ca să ne lămurim asupra problem. 

Din tabloul alăturat, rezultă că ~Românii însemnează de-abia 
13 % laimport şi r8 % la export, restul rămânân~ pe sean:-a .Evr~~lor, 
fiindcă si străinii creştid - ~'\rmeni, Grec:, Nem'~i, ungun ş1 alţn n 
însemne,ază nici 5 %· Dar nici numi:!rul de 700 importatori români 11 

trebuie ~ă ne bucure, fiindcă, aproape sută în sută, toţi aceştia import~ 
mărfuri pentru negoţul propriu; pe câtă vreme, Evreii a~ în. mâinil~ lo 
toate agenţiile de import-export şi lucrează în cont propriu ş1 al t~rţil~r 

Se vede, din tablou, că, în exportul de materiale de construcţrn 
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şi în acela al lemnului - adică al cherestelei - nu în
n~nt aproape nimica-, precum nici străinii nu însemnează nimica, 
dcă tot acest export se face numai prin Evrei, cari deţin, de asemE nea, 
roporţie îngrijorătoare, şi indushia lemnuh i. In exportul de textile, 
alurgice şi chimice, de produse animale şi petrolif-.re, ca şi în acda 
divers0, suntem absenţi cu totul - precum însemnăm un mare 

Im:;ortatori c.~ 

alimentare. 
textile ... 
metalurgice 
combustibil 
chimice .....•. 
techn. - el. technicc . 
pielărie . . . . 
.sticlărie. . . . 
libr. papetărie. 
diverse . . . . 

Ex;>ortato:i d; 

oduse alimentare. . . 
textile. . . . . 
metalurgice . . 
lemn cherestea 
chimice .... · 
animale .. . 
vite şi păsări 
mat. constr .. 
petrolifere. 
agricole. . . 
diverse ... 

Total. 

Totai. 

:::: 
<ol a 
o 

ţ.:{ 

03 
127 
152 

4 
146 

72 
19 
I2 
II 

64 ---
700 

:::: 
<d a 
o 
~ 

44 
3 
3 

28 

6 
49 

2 

34 
~ ---

r74 

·~ LJ 

"' ... 
0 

I4 
7 
2 

4 

2 
6 

---
37 

"(] 

" ... 
0 

II 

~·> 

3 

31 

---

.B .E 
>d 

"' ·~ ... d a "'..., 
ţ Ul ..., ... o «; ţŢ ·;;;.. t-< 

I5 398 .520 
34 1436 1604 

2 1350 1506 
53 58 

4 738 892 
2 712 786 
G I82 207 

140 

215 
6 485 561 

---------
70 5709 6516 

·a 
~ 

;; 

a ·v .o d 
ţ (/) +J 

.;: o 
14·&).. ,... 

345 401 
.:13 46 
I7 20 

460 510 
38 38 

2G3 271 
'287 339 

46 48 
39 39 

21 167 253 
r30 1.:.14 --- ---

2? 185,ţ 2119 

în import-exportui de blănuri, în exportul de păsă1i H.iate şi Leat <le 
, în acela de caşcaval şi brânzeturi, de ape minerale şi miere de 
e, în acela de ouă şi carne proaspătă, de nuci întregi şi curăţate, 
ruguri şi prune uscate şi afumate, de pielcele, etc. Rămâi înmăr

când analizezi, punct cu punct, toată ace8;stă tragedie a avutului 
nal, care se strecoară, prin mâini evreeşti, peste hotarele ţării. 

Nu cunoaştem vafoarea exportului de fructe a căror producţie 
evaluată, în 1938, (natural, la un preţ derizoriu, cum ar fi roo kg. 
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struguri la 300 lei sau nucile la 600) la suma de 6-43r.810.100 lei 
1
). Ş 

nu cunoaştem nici valoarea exportului de vin, atât de căutat pest 
hotare - şi unele şi altul în mâini exportatoare evreeştL Pentru exportu 
acestor produse agricole - în cari intrau toate - erau, în 1937, 25 
exportatori, dintre cari 34 Români şi alţi 52 Greci şi Armeni, restul E\7re 

Tabloul de mai sus sau chiar Anuarul în original ne serveşte .înc 
la ceva - şi anume de îndreptar, ca să ne dăm seama de elemente 
ce domină piaţa fiecărui centru economic şi în mâna cui stă monopo 
avutului cutare sau cutare. Acest anuar ar fi trebuit să stea pe biuro. 
fiecărui demnitar şi ministru, ca~un permanent memento şi o cumplit 
mustrare. Dar aceste două manuale - Xndicatorul reprezentanţelor 
Anuarul de care este vorba - nu trebuie să lipsească, nici din servie 
oricărui Român sau alacist, cari vor găsi, în ele, atâtea sugestii de ere 
ţiune în vastul şi atât de variatul câmp de activitate ec~nomică, i:recu 
şi atâtea izvoare de cinstită îmbogăţire şi, deci, de bunastare naţional 

}Ilarii capitalişti străini şi evrei deţin, în mâinile lor, tot come~ 
de import-export cu străinătatea, precum şi toate produsele industr 
naţionale. Numai în sectorul textilelor - în industr~e, ca şi în come:ţ 
Armenii, pare-se, le-au luat-o înainte cu mult Evreilor. Se poate afu 
că acest sector este un monopol armenesc, mai ales al Armenilor p 
portari. Faptul că Evreii deţin comerţul de e~gr~s a. ~ost şi ace.sta l:n 
din factorii cari au împiedicat pe autochtom, hps1ţ1 de credite ş1 
capitaluri proprii, să se poată ridica sau cel puţin menţine pe aceia 
poziţie. Evreii capitalişti şi engrosişti au ajutat, din cele mai îndepărta 
timpuri, pe coreligionarii for, cu credite în numerar sau în mărf 
şi în plus, ceeace este şi mai important, cu bonificaţii însemnate asupr 
preturilor. Dar ei s'au bucurat şi de concesiuni i:nwortante - cum 
fost monopolul desfac'.'rii produsdor C. A. M. - prin „Discom", avân 

în frunte pe magnaţii finanţei evreeşti. 

b) :Meşteşuguri şi industria mijlocie. 

Meşteşugurile, altă dată îhfloritoare şi păzite; ştfaşnic de .inva 
străine prin grija neadormită a breslelor, au fost de mult pierdu 
pentru băştinaşi. Evreii, proaspăt descălecând din ţările ~ecin: 
cunoscând sau nu vre-o meserie, se introduceau în bresle, a1utaţ1 
consuli şi de alte mijloace convingătoare şi, în curând, au reuşit. 

. sufoce pe băstinaşi, înlăturându-i cu totul. Plângeri de ale breslaş1l 
noştri în contra acestor intruşi cari le stricau „alişverişul", „smomin~u
calfele", s'au înregistrat din cele mai vech~ timpuri. Astfel, provin 
întregi, - ca Basarabia, BucoVina, Maramureş şiMoldova - erau de 111 

I) Univ. din 26 A,ug. I939 - Valoarea producţiei fructelor în anul 1938. 
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'te .de meşteşugarii evrei, lucrând lucruri proaste şi eftine, dar 
ţi pentru noutatea meşteşugului. Dar şi breslde naţionale cari, 
tă, făceau mândria pieţei noastre, ca blănăria, au încăput şi ele 

âini evreeşti. Aromâni, Români şi Greci din Macedonia sau d'n 
in uturi deţineau comerţul şi industria blănăriei, dar în timpul 
rmă au pierdut-o. Puţini din aceştia au· avut tăria sa nziste. 
şugari străini, buni şi folositori breslelor, au fost, în adevăr, 
'i şi Ungurii. Sub acest raport, chiar Bucureştiul îşi pierduse 
111Îa românească, încă de prin a doua jumătate a sec. XIX, 

. ai târziu, năvala să fie nestăvilită. Ştim, de altfel, că Evreii 
7ugari şi-au creat - în sectorul Sf. Vineri, Dndeşti, Văcăreşti -

lor ghetto, unde s'au aşezat, ocupând vechile proprietăţi 

. eşti cu chirii foarte scumpe. 
Actualmente, Evreii se ocupă cu toate meşteşugurile, natural, 
ai uşoare, curate şi rentabile. Astfel, sunt : ceasornicari, opticieni 

vori; tipografi, litografi şi zincografi; technicieni şi electrotechni
; tinichigii şi instalatori de apă, lumină şi încălziri centrale ; blănari 
tografi; ceaprazari şi croitori militari; tâmplari şi radio-techt1i
' etc. Prea puţini pavatori şi lemnari, laboranţi, mozaicari şi asfaltgii 
te meşteşuguri grele şi puţin bănoase. De asemenea, mai putină 
otje şi cismărie, preferind.să facă negoţ mărunt şi engros cu ac~sie 
ole, precum au făcut şi comerţ cu confectiuni de tot felul. 
Vom reda, pentru o lămurire mai întrea~ă a problemei, un tablcu 
re să se constate, numericeşte, situaţia ucenicilor şi a patronilor 
pe etnice. 

I 9 3 6 

I 
I 9 3 7 

I Uceni:i 

9 3 8 
Patroni Ucenici Patroni .Patroni 

Rom.. / Evrei I â 
I 

·o:; l •H â I 
·o:; I 'H I d 1 ·v I - ~I~ 1 · ... I-< :p.. " ·~. 

... !-; -o p. """' ""' ..... 
<! o p. o p. .;.;.. o p. =-

~ f4 ~ f4 I~ ;::i <! ~ ~ < 

I052 76 2250 327 149 I570 I 
479 309 II5 I9l 196 43 
621 475 609 244 726 602 

1060 338 1437 375 440 I309 
394 2 283 257 I4 2I6 

I256 2I3 18 687 253 33 
4637 I70 94 1930 352 I78 

nia 921 8 445 6 3I 
nsilv .. >220 548 <406 8I4 '1044 '.<Q44 

33.983,î6.02'j{ 
I, ... ,, .. ~I~ c, ~ ~ .... 

1364c 2I3'.2 1022< 594<: 29sc 792(1 ~ ~ 00 '° '° t-. 
~ u; N <:<") 

I) Vezi Por. Vremii din I4 Dec. I938 şi 4/I/I939. şi Univ. din I3fXJJ/r939. 
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U' ni unea Cam~relor de muncă ne dă, pentru cele 16 camere 
m<J.ncă şi pentru anul 1936, 176.817 meseriaşi, fă~ă. a ne da ~ndicaţi 

9
i despre naţionalitatea acestora, nici despre clasificarea lor m patro 

calfe şi ucenici 1). . . 

Aproape toate meşteşugurile nobile - artele ~more, cum ~e z1~e: 
sunt, în majoritate zdrobitoare, în· mâini evreeştl cu deo~eb1re ş1 

„ · t v• D'm un tablou elocvent care vorbeşte mai presus ma1n1 s ra1ne. - · • 
orice alte generalităţi 2

). 

Rom.âni 

Ceasornicari . 
Bijnteri. 
Argintari 
Opticieni 
Gravori. 
Ţin tuitor: de pietre 
Cizelatoli 
Galvano~.Jrşti 
A finitori. 
Şlefuitori de pietre 

5_:0 
180 
IOO 

50 
20 

8 
14 

5 

1500 
eoo 

IO 

40 
70 

20 

Evrei 

600 
300 

IO 

40 
80 
25 

6 

700 
450 

25 

roo zgoo 
150 1500 

5 50 
80 

150 

25 

595 
200 

45 
25 
60 
20 

J< -' 
20 

=1 zoli 8 

'I'otaluri. 1891289 \ 438 927 ~ 2240\rn86\I175 \ 255 \ 4756 \\ 98? 

ro5 
100 

Toată industria mijlocie, atât de rentabilă şi apărată ca. şi. ~ 
mue de tarife protecţioniste şi prohibiţioniste, este, în maJont. 
zdrobitoare în mâini ~vreeşti. Toate fabricatele şi atelierele de conf 
tinni de to; f.:lul : haine şi lingerie, mode şi broderii, corsete şi mă~ 
~rticole de galanterie, ceaprazărie şi nasturi; toate fabr!cile de arh 
technice şi electrotechnice ; toate laboratoarele de a.rt:cole cosmet 
far:n:tceutice şi droguri ; toate instn1mentele . de opti~a, de p~om 
altele pentru d,entistică; industria bachelite'i, ~e radio, ~e hpog 
si zincografie, etc. toate sunt străine, cu deosebire, evreeşti. 
, Industria noastră casnică, atât de înfloritoare altădată, a înce 
si ea să dispară, strivită şi sabotată de marele trust al t~xtilelo~. 
~g36/ 38, au luat fiinţă, în Cluj, 72 ateliere, .dar au supraveţu1t numai 

I) Vezi Univ. din 4 Iunie. 1939. 2) Vezi Por. Vremii div I Febr. 

din 27 Apr. 1940. 
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c) Industria mare 

C3; punct de plecare şi de orientare, vom da aceste trei tablouri 
•cari se va vedea proporţia în care Evreii au stăpânit anumite in
rii - mari şi mici, în curpinsul ţării, dar mai ales în Basarabia ş1 

·ovina. Datele - provizorii- ni sunt servite de serviciile respect~ve 
.c.N'. R. şi ale elor două gm ernămin' e. In linii. generale, toate 
·1e şi micile industrii sunt evreeşti. 

I. Industria textilă. 

Vom începe tratarea acestui subiect cu constatările făcute -vala
.şi astăzi, sută în sută- de sociologul evreu Dr. A. Ruppin, încă 
grr, cu privire la industrializarea noastră : „In România, Ovreii 
ază coloana vertebrală a tinerei industrii româneşti şi un mare con

eiit de meseriaşi... Dar chiar guverp.ul român, care a mers cu legi
ea antiovreească (sic) până la marginile posibilului, n' a putut schimba 

·c .în faptul că marea industrie din România este stăpânită cu pre
pănire de Ovrei şi a înălţat bunăstarea Ovreilor. Legile dezvoltării 
ornice sunt, totuşi, mai tari decât ordinele pe hărtie". 
Am urmă1it, în fiecare din perioadele ante1ioare, evoluţia indus

. în genere şi a fiecăreia în parte. Xncepem cu această ramură ca 
ârid - sub. raportul capitalului, al braţelor folosite şi al randamen
i .ei - primul loc în acest domeniu de activitate econotllică. 
După relaţiunile date de marele industriaş N'. Rizescu-Brăneşti 

rilejul unei interpelări în Camera .Deputaţilor, industria noastră 
ă se utilează cu primele războaie mecanice de-abia pela 1883-84, 
ărând, în 1900, 500 bucăţi 1). In 1913 - după cele ce ne relatează 

milian - ea a ajuns să numere, în Vechiul Regat, 3000 războaie 
bumbac şi fire vegetale şi 687 pentru ţesut lâna - în total, 

, instalate în 81 fabrici, cu investiţii în valoare de 27 mil. lei aur 
i)roducţie de 46 mil. lei anual 2). Şi, an de ah, ea merge crescându-şi 
mentele şi capitalul de investiţie, precum şi chemând cât mai 
braţe muncitoare, constituind totodată şi o tentaţie pentru pla
capitalurilor străine. 

.:Aportul nouilor provincii, şi m acest sector, este important. In , 
1938, industria textilă atinge următoarele cifre : circa 14.000 
·e, 574 fabrici, utilizând o forţă motrică de 66655 hp. şi un per

;•d.e 70450, cu investiţii de 6.980.874.000 lei şi cu o producţie de 

1) Interpelare la Cameră în şedinţa din 14 Martie, 1935. 2) !)industrie en 
·e. 
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27.888.000 lei. Faţă de totalul industriei de transformare, ea a ·rea
aceste procente, respectiv : 16,30 % faţă de totalul fabricilor, ca 

% faţă de totalul forţei motrice şi 25,30 % faţă de totalul perso
ui şi - mai departe : _,_ 15,10 % faţă de toată investiţia şi 22 <)I~ 
de totalul valorii producţiei 1). 

Analizând TndicatoruJ industriei româneşti pe anul 1938, con
ăm că cel mai mare număr de fabrici şi anume 157 îl ocupă ţesă
. e de bumbac, .in şi cânepă, după care vin filaturile şi ţesătol:iiie 
ână cu 99, acelea de bumbac cu 95 şi, în ordine descrescândă: 
uri diverse cu 73, filaturi şi ţesături de mătase cu 5r, etc. Incă 

va. caracteristici : judeţul Ilfov numără 14r fabrici· de tot felul, 
d în frunte cu 35 fabrici pentru. ţesături de bumbac ; judeţul Sib:iU: 
brici, stând în frunte cuA2 fabrici pentru ţesătutul lânii -'-- centtti1 
ădie ocupând 33 fabrici ; Iaşii cu 54; Cernăuţii numără 22 fa briei 
rieotaje, Bucureştiul 20, iar jud. Timiş Io, judeţul Ilfov şi Lăpuşna 
··dă câte 4 fabrici de vată, din totalul de 13 ; în confecţiuni de lână, 
bac şi mătase. - Aradul cu 4 fabrici, Bucureştiul cu 3, Oraăeii. cu 
:i-estttl, până la 13, alte centre. In fabricaţiuni diverse, BucureŞtil11 
vră .zo fabrici, Timişul 14 şi restul, până la 73, alte centre, ca Sibiul 
etc. Gafaţii numără 17 fabrici de ţesături de bumbac, iută_, iri• ş~ 

pă, Bucureştiul 35, laşii 13r şi Severinul cu 13, Aradul şi Tr.-Mare' 
-restul până la '57 alte centre. . : 

Văzută pe o hartă tablou, România prezintă aceste mari centiei 
dustrie textilă, în ordine descrescândă : Ilfovu1, Sibiul, Timi)>uJ~: 
Cernăuţii, Aradul, CovurJui, Severinul, T.:-Mare, Braşovul, Bihor, 

bva. Satu Mare, etc. Provinciile stau în această ordine.: VechiU1 
t cu 255 fabrici - 44,25 %, Transilvania cu 172 -,. 30 %, Banatti1 
- 15 %. Bucovina cu 43 -7,50 % şi, în fine, Basarabia cu 16 -

o 2). . 

Astăzi, spune tot marele industriaş N. Rizescu-Brăneşti, industria 
ă te},.1:ilă, utilată cu 14.000 războaie, este în stare să satisfadf 

regime nevoile medii şi rurale 3). Ca materii prime, s'au utilizat, 
ă parte din cele indigene, şi textile vegetale,, industrii derivate,· 
ortate în valoare de 40~ mld. pentru perioad:a· 1927/34 .::..__sau~ 

·e anuală, circa 6 miliarde, în proporţie de circa 29 % faţă de 
importul anual socotit, în medie, fa circa 17 miliarde 

4
). 

ste de cel mai mare interes să cu1foaştem şi cui au· aparţinut şi 
arţin, astăzi, aceste fabrici în cari s'au învestit, în 1937, circa 

Vezi Liliana Georgesc11 în Industria. t~xtilă- studiu în Enciclopedia României 
. 973 şi urm. şi Indicatorul industriei româneşti pe anul 1938. 2) Vezi ·Inşi st .. cit. de L. Georgescu. 3) Aceiaşi interpelare. 4) Cicero C. Gorciu în U:nh·. rt. 1935 : Fibrele textile naţionale. 
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Iaşi şi Prejmer, cu investiţii de aproape un mld. de lei şi cu aproape 
_)500 1uci:ători. „:Mioara" şi „Filatura românească de bumbac" din 
Bucureşti numără, amândouă, 320 mil. investiţj şi peste 1500 lucrători 1). 

Din societatea Buhuşi, au născut.„Dorobanţul" din Ploeşti şi „Electa" 
- conduse toate · de trinitatea „Margulies-Stern-Kaufmann" - stă

pâni pe industria ştofelor!). Şi această firmă „Buhuşi" a fost salvată 
dela faliment tocmai de .o bancă mare bucureşteană, căzută în concordat, 
.şi care îşi angajase semnătura cu 850 mil. lei la institutul nostru de erni
siµne, care s'a mulţumit cu o creanţă.putredă Îl! portofoliul său 3). 

Industria de produse de tricotaje, numără 49 fabrici de ciorapj, 
,în frunte cu bine cunoscutele „Adesgo", „Ady", „Areca", „G. B. L." 
>fi alte câteva -toate activând cu o echipă de lucrători de circa 4500 
lucrători şi cu un capital de 350 mil. lei, în majoritate zdrobitqare, 
vreeşti. Cercetând toată lista de 49 fabrici, am dat de două: una a lui 
,Fulga Ion & Fiul" din Buzău şi alta a Grecului Fr. Cucolis din Galaţi. 
le sunt repartizate astfel : 15 în Cernăuţi, câte 7 în Bucureşti şi Timi
ara, 5 la Arad, 3 la Sibiu, 2 la Bacău şi câte una în alte II localităţi 4). 
't de bănoasă este această industrie, se vede din ilustraţia fab'ricii 

„Ady" -:- condusă de Evreul maghiar Eugen-yeno Laszlo, care, în 
925, un simplu voiajor, ajunge, peste noapte, mare fabricant la Cluj, 
~de, acumulând, în scurt timp, o avere de So mil. lei, înfiinţează alta 
âbrică la Bucureşti ; a plasat averi de sute de milioane la Pesta şi la 

ncile străine şi şi-a mutat sediul afacerilQr în Palestina, unde a devenit 
re proprietar şi stăpân al unei fabrici de tub:uri Bergmann 5). 

Peste tot cuprinsul acestei vaste industrii, Românii etnici ·contat:, 
1ă în 1940, de-abia cu IO%, Armenii cu 40 % şi Evreii cu 50 %. 
acest ro%, micile întreprinderi româneşti au parte de 4 %, iar cele 
ri 6 %- tn acest sector, numărăm firma Soc. „Stan Rizescu" cu 700 
boaie şi Fraţii Rizescu, Fraţii Brănescu-Dciceşti, Drăghiceanu -
cureşti, Petre Baralamb „Ţes. Sf. Anton" -Finţescu, „Ţes. Teleor-
.n„ - Roşiorii de Vede 6), Dr. S. Cerchez, „Românofir" - toate însu

d învestiţii de peste 500 m'.lioane 7). 

Cam atâta însemnăm în mişcarea industriei textile care a produs 
.a100-r2omil.metri de fot felul şi atâta însemnăm în ţara care nu
ă 280.000 fuse de tors bumbacul şi 14.000 războaie me~anice, în ţara 

I) Vezi „Indicatorul". 2) Por. Vremii din IO Dec. 1938. 3) Vezi N. Iorga în 
ul Românesc. 4) Vezi „Ihdicatorul". 5) Ibid, ibid. Por. Vremii din 13 Nov. 
„Aventurierul dela fabrica Ady" nu şi-a putut consolida încă situaţia de cetăţean 
. Dalailama al ciorapilor feminini, produce zilnic 250 duzini, socotiţi, pe ;unei, 
:ooo lei Fratele lui se alfă la Haifa şi îşi lichidează afacerile în ţară. Se zice că, 

,37, a transferat la băncile din .A.nglia 85000 lst„ la cele din Elveţia 200000 fr. 
i, iar la Haifa a plasat 65000 lire palestiniene. 6) Din declaraţiile făcute de N. 

u. 7) Indicatorul industriei. 

„ 
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.Arad, Crisciatec'. mr„. , . şi :Bălţi. • 

u3eru, ' L · · Ripicem Zaro3aru , 
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:Moara „Assan" şi „Comercială" din Bucureşti, Viofa.tos şi Lichiar
dopo1 din Brăila cu 24/24 ore 1). 

Indicatorul industriei româneşti pe 1938 - natural, necott~ 
plect - ne dă .un humăr de circa 476 mori - mari şi. mici, nu şi 
.cele ţărăneşti - aşezate, cam 109 în Vechiul Regat şi 367 în noui1e 
provincii. Din acestea: 65 în Basarabia aproape toate evreeşti, I72 
1n Ardeal, dintre cari I22 în judeţele ·Sălaj, Arad şi Bihor, adică 
.în judeţele cu viaţa economică în mâini evreo-maghiare şi III în 
Banat'). In arclrivele C. N. R. găsim aceste date trecute în tabloul 
<lda P• 334 cu privire la etnicitatea proprietăţii morilor şi fabriciior · 
xiste:nte în mâini evreeşti în 1940 - minus cele activând• în teri-oriile ardelene răpite nouă. 

Fabricarea spirtului agricol este, exclusiv, în mâini străine. In 
937, activau r72 fabtici de spirt. Cele mai mari, în Transilvania şi 
ucovina, au ca anexe şi mari crescătorii de vite destinate exportuluis). 
in aceste I72 fab1ici, 96 sllnt evreeşti, 60 în alte tnilini străine şi 

e-abia 15 româneşti, cari, toate r5 la un loc, nu preţuesc, ca personal 
· capital, cât una singură, a lui Neumanu dela Arad, de pildă, care 

fabrica de spirt industrial şi în ,cea de drojdie, are investiţii de circa 
zo milioane lei. Din cele 131 nume legate de fabricarea spirtului indus
. al Şi agricol......:... trecute în Indicatorul citat - doar I5-16 nume sună 

onetic româneşte, din cari desprindem : Banca Crhissoveloni, Braga-
\ru şi alte I3-I4 '). Archlvele C. N. R.-ului ne prezintă datele ecute în tabloul de mai srs. 

Industria uleiurilor vegetale este complect înstrăihată - con
ntrată aproape toată în Basarabia şi Ardeal - în judeţele unde stă
neşte morăritul. Din 131 nume înşirate în Indicatorul pe 1938, am 
tut desprinde una cooperativă în comuna Cefu din judeţul Bihor, 
.ă a-i cunoaşte componenţa acţionarilor şi· alte trei : Sezonov Adam 
Brăila, inginer V. Simu din Tufeni-Te1eorman şi fabrica moară 

.san din capitală cu investiţii de aproape 40 miL lei, aceasta din urmă, 
ceilalţi doi de-abia cu vre-o 12 milioane. Datele C. N. R.-ului glă

eşc în felul statornicit în tabloul dela pag. 334. 

· Industria fabricării de mezeluri este concentrată, de asemenea, 
uile provincii : 36 fabrici din 52, dintre cari 28 în Ardeal, cu r .în 

eţul Braşov. Ele sunt deţinute în proporţie de .5o % de Nemţi -
ul de Români, Italieni şi alţii. Am putut desprinde din. toţi aceştia, 
omâni în Bucureşti, :2 în Bacău şi r în Făgăraş, Evreii deţin, pro
il~ de-abia vre-o ro, printre cari şi ., Uniunea anglo:română pentru 

• r) N. A.readiau, st. cit. 2) Indicatoi;ul citat. 3) Din problema miuorităţi!or din 
âilia - <:onferinţă ţinută de A. V. Voevod la A.rad în Martie, 1935. 4) Indicatorul citat. 
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industria d_e bacon' ', din Burdujeni, cu investiţii de peste ro milioane: 
lei şi cu mare export pentru Anglia 1). 

Conservarea legumelor, fructelor, cărnurilor Şi a peştelui se face· 
în 23 fabrici, concentrate 13 din ele în Vechiul Regat. Cele mai multe 
răspund la nume simbolice sau străine şi foarte puţine româneşti, ca. 

Bragadiru, B.-Ştirbey, Ştefănescu-Griviţa 2). 
N. Arcadian, ne dă 40 fabrici de bere, Indicatorul numai 27. După. 

acesta din urmă, ele sunt concentrate în nouile provincii, rămânând 
pentru Vechiul Regat numai 7. După rezonanţa etnică a numelui„ 
majoritatea par a fi evreeşti sau evreo-maghiare, vre-o 8-g nemţeşti. 
şi prea puţine româneşti:__ ca Bargadiru, Luther 3). . 

Ar fi o muncă şi trudnică şi infructuoasă ca să cercetăm lunga. 
listă de sectoare a acestei industrii şi nesfârşitUl număr de nume cu. 
ecou mai apropiat sau mai îndepărtat galiţian, sau de embleme şi sim-. 
boale sub cari se ascund marii potentaţi ai.industriei noastre naţi-On"ale 
Pe· ori care am lua, lucrurile se întâmplă la fel. :Marea industrie al 
telui şi a produselor lactice este cu totul străină - din 26 fabrici, furn:.•-. 
ţionează în vechiul Regat de-abia 5, restul : în Ardeal şi Bucovina. 
câte 6, în Basarabia 5 - toate în C.-Albă şi 4 în Banat 4). Fabricaţia. 
ciocolatei se face în 5r fabrici, patronate de Greci şi Armeni prin marik 
porturi şi de elemente în faţa cărora stai ca la un mare semn de î_ntre
bare. - ce să fie oare? La Galaţi, sunt 9· fabrici şi nu ştii, din simpla. 
înşirare de nu.me simbolice şi de embleme, cine sunt fabricanţii. Cele, 
mai multe-·2p din 46 sunt concentrate în Vechiul Regat, restul în. 
nou:iJ,e provincii. Din toate acestea, 3r sunt evreeşti şi ascunse sub·· 
embleme diferite. Fabricaţiunea coniacurilor şi a lichiorurilor, a vinurilor 
şi şampaniei este în mâini străine şi evreeşti. Toată această industrie· 
în Buc9vina şi Basarabia era evreiască, precum şi aproape în toate· 
celelalte provincii, dacă socotim emblemele şi societăţile anonime si:b. 
cari se ascundeau numai ei. Aci, tot la Evrei, erau favoarele de otrăvuri 
ce le desfăceau prin cârciumari cari, la rândul lor, le difuzau mulţimilor 
dela ţară şi de prin oraşe, difuzând moarte, mizerie şi nebunie peste tot~ 

3. Industria pi'.eliiriei şi a tăb.ăcărfri. 

A fost, nu de mult, o industrie monopol a Românilor, ale căro 
tăbăcării se bucurau de mare renume şi peste hotare. Tăbăcarii făgă 

1) Vezi Indicatorul pe r938, In Bucureşti, este dat ca mare fabricant de mezeluri 
Fraţii Pescaru,-iar la Cluj Vlad & Co. 2) Abatoarele de export sunt, spune N. Arcadian 
din cele mai moderne, cu Instalaţii perfecţionate pentru tăierea şi conservarea cărni 
în frigorifere, ca la J3urdujeni şi Constanţa, sau c.a acela pentru păsări dela Salonta ca 
satisfac toate cerinţele technice. Capacitatea maximă de producţie este de 22.000 to 
anual, iar conservele de peşte la circa 300 anual. 3 şi 4) Indicatorul citat. 
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sU:~t trecute în. Indicatorul industriei. Printre cele 9 fabrici d~ curel 
de transmisiune, fabrica Sotirescu, societate în nume colectiv. este 
român,ească. Intrep1inderea lui Prodanof este .şi .ea una de mâna întâia 
în f~bricarea tălpii. In toate acestea, româp.eşti sau străine, meşterii 
~i 1u~rătorii calificaţi sunt Români, numai profitul şi rrare i:arte dii} 

4?apital sunt s~răine. 

4
. Exploatarea sălbatecă a păr.lurilor şi indiistria lemnit~ti, 

fabri-ci+d.e .. cherestea, de hârtie şi mobile, etc. 

Am mai vorbit, în perioada anterioară, de începuturile mar 
indU.Strii. a lemnului care începe, îl;l Vechiul Regat, odată cu război1 

'vamal contraA'..-Ungariei. In nouiJ.e provincii -Transilvania şi Banat 
~e~v6ltarea acestei industrii este cu 10-20 ani mai veche. Odată c. 
a.lipirea acestora la Patria 1\fomă, suprafaţa forestieră creşte dela 2

1 

fa. 7. milioane ha. . 
. ·. 'In anul 1926, această indust?e atinge maximum de dezvolta 

·şi p~nctul'culminant al activităţii sale. Numărulfabricilor pentru p 
lucrarea materiei lemnoase atinge cifra de 956, cu peste roo.ooo h 
·şi 63~9~~ lucrăţori, în care nu intră m;incitorii. î~treb:iinţaţiv la. d~ V 

rârea fasonarea şi transportul lemnului la 1Îabnc1, can, dupaevalu 
al~ specialiştilor, s'a.r ridica la 250.000 oameni, a,şa că, această indust 
stă îh fruntea celorlalte - metalurgică, . te2>..-tilă şi alimentară - cu pl 

, s~~ent important pentru braţele de muncă. Fabricile de cherest:a u 
lizează pentru o singură întreprindere 71 lucrători, cele de _mobile 3. 
·iar cele de hărtie până la 260. . . 

Dincele 956 întreprinderi de industrializare a lemnului, 5?4 er 
fabrici de cherestea cu 1700 gatere- acţionate de 72.000 hp. ş1 47 
{\icrători, numai în cuprinsul fabricilor, nu şţ)a pădure şi transport 
La cele 1700 gatere mecanice, trebue.sc adăogate încă 360,,-40? feră 
tr~e de apă proprietate ţărănească. Capacitatea. de producţie înţ 
r.9;;?4:-1926 s'.a urcat la 6 mil. m. c. cherestea anual, ~n care.peste 80. 
molift şi brad. Intre 1919-1937, s'au exportat 26 .mil. tone lemn b 
şi prelucrat în valoare de 54 mld. lei, ocupând imediat ca valoare lo 

după J>etrol şi' cereale. . . . . .. . • . 
Rentabilitatea excepţională a 1tivestiţ11lor dm ac.este mtrepnnd 

a ~tras foarte .multe capitaluri străine,. dintre cari multe şi-au ~u. 
asµpră-şi şi crearea de vast.e instalaţii de transport dela păduri. 
fabrici; ba, multe instituţii de credit ~in ţară şi-au plasat 111 

capitahri în aceste întreprinderi, precum şi au ajutat cu 111 

credite parte din ele. · 
. . . Ca urmare a crizei care începuse în 1929, avem, în anul 1937, 
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partiţie a unităţilor din această industrie. Ele se ridică la 24 între
' nderi în industna chimică a lemnului (hârtie, :mucava, celuloză 

distilerii de lemn) şi la 670 dîn industria mecanică, d.in cari 461 fabrici 
cherestea, restul diferite fabrici de fasonare a lemnului, cu un total 
investiţii de 2234 milioane şi cu 1723 mil. la cele 24 de unităti din 

dustria_,:himică. La aceste investiţii, lua parte, în mare măsură: capi
lul stram: austro-ungar, german şi francez 1) precum şi cel englez. 

Cercetând cu atenţie datele din Indicatorul industriei românesti 
anul 1938; stabilim aceste rezultate: Există in toată ţara 495 fabrici 
cherestea, declarate şi încă 254 în industria mecanică a lemnului, 
total 7 49 întreprinderi 2). 

Cele 495 fabrici de cherestea se repartizează .astfel: 8 ale Forr
ui Bisericesc Crtodox Român, cu câte 4 în jud. Câmpulung şi Rădăuţi ; 
ale Caps-ului : z Î!f Banat, 8 în Transilvania, 5 în Moldova şi alte .2; 
e uzinelor comunale din Sibfo şi Huniedoara; 4 ale ci±eritelor domenii i 

ale cooperativelor; 170 ale societăţilor şi 276 întreprinderi particulare. 
Aceste 276 fabrici de cherestea particulare se repartizează: 25 la 

mţiţ pe cât a fost posibilă identificarea, 59 la Români - cu aceiasi 
V du~nţă şi . 192 la Evrei. - Aceştia· exploatează marile masive ~i 

ntre mdustnale din Bucovina cu 60 unităţi din 106 ; cele din Tran
yania cu 96 din 238 ; din Basarabia cu 13 din 19 ; în Moldova, au 
,!nai 16 din 59 ; în Banat, de-abia 6 din 28 ; iar în Muntenia numai r 

4r,,Dip. cele 170 întreprinderi constituite în societăţi : 22 activează 
Bucovina, 24 în Moldova, 4 în Basarabia, 90 în Transilvania şi Mara

. reş, IO în.Banat şi 20 în :Muntenia. Toate aceste societăţi sunt aproape 
întregime străine sau controlate de capital .străino-evreu. 

Judeţele cele mai bogat<;; în fabrici evreeşti : jud. Ciuc cu 66 din 72 ; 
·.Scaune cu 30 din 32 ; Braşov cu 15 din 22 ; cele bucovinene cu 82 
106; jud. Bacău cu 14 din 21;; Neamţ c~ 15 din 24; Baia cu toate 5; 
.ail cu 9 din ro ; Prahova cu 5 din 9 ; Arad şi Bihor cu 13 din 19. 

Cele mai mari ca capital social, investiţii şi număr de brate la 
ncă·funcţionează în Ardeal: „Producţiunea forestieră regnicol~ră", 
,Reghinul săsesc", „Ardeleana"; „Soc. de industria lemnului din 

ad-.S. Mare'' cu câte 3 fabrici ; „Arborea': în Munţii Apuseni; 
nubia", „Sohodol", „Union'', „Someşana", etc .. In Ardealul de nord, 

„:Regia cooperativă Regna" - singura în întregime românească, 

. I) D. A. Sburlan - Industria lemnului în Encicl. României, III, p. 933 urm. 
n cele 24 fa?rfci de lăzi •. cutii şi ~~toaie: 5 pur româneşti; din cele 17-'--- de-abia 4; 
cele 3 fabrici de dopun par strame ;, dm. cele 73 fabrici de mobi.le, 12 par româ- · 
2 sunt cooperative, IO societăţi - din cari 2 româneşti ; toate cele. 10 fabrici de 
ar str~ne; d~n cele 91 fabrici de tâmpl~rie ~ r5 par româneşti, 4 societăţi..:___ una 
t .rni;naneasca, I coop., 49 par nemţeşti ; di.n 24· diverse - 4 româneşti, 8 nem-

I socretate; I fabrică creioane străină; din I I fabrici de vehicule - 3 române"ti 
ţeşti. ' ' 
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având în exploatare pădurile composesorale ale grănicerilor năsăudeni ; 
etc. Toate cele ey.umărate până aci posedă investiţii în valoare de circa 
300 mil. şi un echipaj de lucrători de peste 5500. 

Alte societăţi au ramificaţii întinse în mai multe provincii: „Car-, 
patina" cu fabrici în Brezoiu-Vâlcea şi Slatina-Olt; „Morcieni" -
Dâmboviţa şi Gugeşti - R.-Sărat; „Soc. an. pentru exploatarea de 
păduri şi ferăstrae cu vapori" a fostei „P. & C. Gcetz & Co." cu acti
vitate întinsă peste tot : în Nehoiu-Buzău, Cernăuţi, Comăneşti şi 

Agaş-Bacău, P.-Neamţ; ,,Soc. an. Forestiera din Lomaş" cu exploa
tări în :Homorod -T. Mare, în Gălăutaşi şi Deda Bistriţa-Mureş, î11 

S.-Mare, Zăvoiu-Severin; „Valea Trotuşului" cu fabrici la Comăneşti. 
N'umai aceste cinci societăţi însumează cca. 400 mil. lei investiţii şi u 
echipaj de peste 6000 lucrători. Din cele 22 aqtivând în Buco-vina 
„!nd. silvică din Bucovina" cu fabrici la Storojineţ; „Bucovina" 1 
Vama şi Sadova; „Moldova" cu 2 fabrici, la Vatra Dornei 
Frasin, cuînvestiţii de peste 45 milioane şi cu un echipaj de peste 85 
lucrători. Este de remarcat în P.-Neamţ, soc. „Moldova" Lalu D 
Gheorghe, cu investiţii de peste 30 milioane şi cu 350 lucrători. 

Evreii au avut o deosebită predilecţie pentru această industri 
Şi, din totdeauna, s'au băgat în acele regiuni unde se puteau sustra 
dela orice obligaţii fiscale şi vigilenţe administrattve, dar cu deosebire 
acolo unde se putea lucra ca „în codru". De ·aceea, îi vedem pe toţi 
şi indivizi şi societăţi - c-i:ibăriţi prin toate masivele Bucovinei şi al: 
Ardealului n . ..,estic, prin ·Săcuime şi Maramureş, unde aveau de a lucr 
uşor cu o administraţie venală ceeace a contribuit ca ei să doboar 
masivele cele mai bogate şi frumoase, în. paguba ţării şi în folosul la 
şi cu un. popor incapabil de reacţiune. N'u îi găsim ca indivizi în Munten· 
- de-abia unul singur. Tn schimb, îi găsim constituiţi în aproape toa 
cele 20 societăţi-în :frunte cu „Carpatina/', „Goetz", etc., ~precum! 
Transilvania, sunt tonstituiţi şi băgaţi în cele 90 societăţi. :Masivel 
năpădite de Evrei - ca intreprinzători particulari sau legaţi în sqcietă 
-sunt, precum am mai spus-o, în cele cinci judeţe bucovinene, în :M .. 
mureş, Mureş, Braşov, Bihor, Odorhei şi Trei Scaune ; în Bacău, Nea111 
şi Baia din Moldova, precum şi în Ismail-Basarabia şi Severinul Bana 
tului. Românii fabricanţi de cherestea au 9 întreprin,den în jud. Prah 
va - alături. de 4 societăţi şi un Evreu - singurul Evreu în toa 
Muntenia şi Oltenia. . 

Dacă ne referim la componenţa etnică a personalului în într 
prinderile forestiere, stabilim aceste rezultate : în personalul tech 
superior sunt de-abia Io% Români şi 90 % străini - din cari 50 % Evr 

l) Vezi Univ. din 29 August, 1937: „1nstrăinarea profesiunilor". 
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personalul technic inferior : 2~ % Români şi 75 % străini, dintre 
ot 50 % Evrei 1), r'estul personalului muncitor în man.majoritate 

âni, braţe de m.mcă .la1 foc, la pădure şi transporturi, unii veniţi 
:L~1do\'a din Transilvania şi Banat, e~ploataţi cu 45-601~ în medie. 

,l)m datele concentrate la C. N. R. reies aceste rezultate cu pri
a proprietatc::a fab'ricilor de cherestea, cari se găseau în România 

provinciile cedate. din Basarabi!!, Bucovina şi Ardeal. In total, a~ 
~t în patrimoniul statului n3 fabrici de cherestea : 41 ale diverselor 
· tăţi şi 72 proprietăţi individuale cu 247 gatere în total. Si anume ~ 

covina, 6 proprietăţi ale societăţilor şi 39 individuale ; 'în Ardeal 
spectiv II faţă de 5; în Moldova - 16 faţă de 24; în Muntenia~ 
ă de 3 şi în Banat - I faţă de l. 

Comparând aceste date cu cele expuse mai sus şi împrumutate 
ndicator, constatăm că Evreii au mai multe proprietăţi, în 1940, 

firme în 1937. Aceasta s'ar datori sau faptului că am umflat 
, 1 N'emţilor după rezonanţa numelui sau că Evreii îşi arendau 
rietăţile la străini - ceeace ·este mai puţin probabil sau că, Jntit. 
/40, au achiziţionat fabrici noui, ceeace este mai probabil. 
: Cum s'au exploatat mâ.sivele noastre păduroase. 
Pe poarta pavilionului jugoslav al lemnului la expoziţia interna
lă dela Paris din 1937, sta scrisă această rugăciune : „Omule ! 
nt căldura căminului tău în nopţile reci de iarnă, umbra prietc:
atunci când soarele arde. Eu sunt grădina casei tale, scândura 

i tale. Eu sunt patul în care tu dormi şi lemnul din care-ti faci 
e .. Eu sunt coadgi. sapei şi uşa adăpostului tău. Eu sunt l~mnul 
nului tău. Eu sunt pâinea bunătăţii, floarea frumuseţii. Ascultă 
iunea mea: Nu mă distruge!" 1). 

Această rugăciune sublimă, însă, nu stă sdisă nicăieri în cate
ul doctrinei vieţii noastre naţionale. Toate acele 2000-zroo 

şi ferăstrae sunt tot atâţia balauri cari au înghiţit şi înghit~ 
ţător, masiv~le păduroase ale ţării. In 1875, Bouquet de la Gray, 
rind dela Giurgiu la Bucureşti, s'a mirat văzând câmpii rase~ în 
ădurilor nestrăbătute de .. cari îi vorbea I. Brătianu în 1863; 
scria, în 1900, că numai o zecime de proprietari îşi exploatează 

"le cu mijloace ştiinţifice, cea mai mare parte se lasă pradă negus
de lemne; în ttrma exproprierii, r.400.000 ha s'au croit pentru 

· electorale, iar în 1937, se promiteau ţăranilor încă alte noui 
i de păduri, munţi întregi şi chiar plantaţiuni de molift - cum 
cazul la Cumpăna-Argeş, tot pentru islazuri electorale cum le 

ft , 
şi 2) Vezi art. ~i11 Univ. 30 Nov. 1937: Cum ştiu alţii a-şi face propaganda 

conservarea pădurilor. D. G. Berger, consul general al României la Stutgart a 
1900 : România în 1900. ' 
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numea cu drept cuvânt inginerul M. P. Florescuv1
), ~~mfil Şeicaru ca 

neobosit, a luptat mereu pentru apărarea padurn, numea ac~as 
tăiere a ei orânduială antinaţională". Şi toate cele aproape zoo arti 
scrise de ~l, ca şi toată camJ_:>ania de apărare du?ă ~e ingineri sil 
în Curentul" Universul" etc. n'a impresionat pe rumenea, „con 
uniie de tăieri ;:au continuat, ferăstraele s'au înmulţit, munţii aură 
golaşi, apele se prăvale în p~hoaie, .. lavinele crapă co.~stele mm;;i!or 
zestrea de sărăcie pe care o lasăm v;ntoarelor gel}eraţ11 sporeşte ) , 
campania dusă de alte ziare, ca· şi nestă~ânit~ mânie.îm~otriva cri 
săvârşite a lui I. Mihalache, întors dela Ch~ile Bicazul~i, n au d~s la 
un rezultat 2).· Masivele noastre nepreţuite au coi:tmuat V~ !1 .surp 
de săcurea necruţătoare a exploatatorilor de păduri - straim şi Evr 
lucrând în cont personal sau orga..nizaţi în societ~ţi: bucurându-se şi. 
credite largi, favoruri de .cari nu s~au bucurat mci statul sau part1 

larii, nici moşnenii sau. composesoratele. . V • • 

'l'oată această nepreţuită zestre. naţionala şi tot p~tor~sc~l ! 
noastre au fost săcătuite în folosul străinătăţii şi a ovre.imei pnpa 
de aiurea. Această ovreime s'a folosit de două metode clasice: 
a ce~erilor individuale pentru nevoile locuitorilor, cereri fictive c 
odată aprobate şi trebuiau aprob~te, intrau în st~pânirea explo 
torilor şi a doaa, metoda curăţirii de in~ec,:te, d.oborand a:t~el supra 
întinse. 'l'oate acestea le reuşeau prin nntuire ş1, astfel, saraceau P 
laţiile şi lăsau munţii golaşi de frumuseţe ş~ ~e îU:b~ăcămint~.a lo~ b?g 

Vom urmări în cele ce ttrmează; pe caţiva dm gangstern can n a 
cut industrie fores~ieră, ci pustiire şi. distrugere de paradisuri pămân 

In Basarabia Evreii în frunte cu Sadovnic, au cumpărat drep 
spre folos:nţă de ;ădurile exploatate dela pr~p~e~arii agricoli pe 
ţuri ridicole; toate pădnrile din· nord~l . .Pro~~ci.e1 .sunt exploa~.ate 
banda Epelborn, 'l'utelmann şi tovaraşii polihc1, iar neg.ustorn . 
cari au cumpărat şi toate pădurile vândute de stat - toţi cartela 

au decretat monopolul lemnului 3). Etc. etc.: . . . . V • 

Pădurile bucovinene şi masivii pădurnş1 ai Mitropohe1 cernau 
de aproape cinci decenii sunt acaparate de Ev.rei ~i de cele~~ul ~nha 
şi alţi tovarăşi, ca Gottlieb, etc. 4). Visaricin Pum.n 3:_ putut :a-i s:~rpe 

Vechile păduri ale mânăstirii Neamţului, la~at,e ~aluganlor, 
sub securea Jidovilor, evitând orice replantare şi s. a in~talat, ac 
colonie iudaică, iar sute de lucrătorifac muncă de rob~ 5) .. Şi to~t: ac 
bunuri date de stat mânăstirii, dar şi în sprijinul locuitorilor şi sate 
din vatra acesteia, au căzut în exploatarea unui consorţiu evrees 

. · · V ·· d" 6 Oct. 
l) Pamfil Şeicaru_ Peste partide. 2) Ib1d, 1b1d. 3) Por. rem1)1 ~n ul R 

. Şi Curentul din 29 Ian .. 1938. 4) . Po\,. Vrem.ii din .8 Oct .. 1937· 5 eam 

nesc - Sub patrafir .. 
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· eb, Sentler şi Schraf - în condiţiuni extrem de păgubitoare cu 
i m. c. brad fasonat pe care consorţiul îl vinde cu 1800 transformat 
erestea. Zădarnice au fost stăruinţele unui grup de Români cari 
rut să le exploateze în spirit cooperatist, cu participarea statului, 
N. R., a unor financiari români şi al ţăranilor din. jur 1). Acest 
rţiu cu· numele „Bradul Carpatin" este camuflarea vechii soc. 
ul Bucovinei", alungaţi de Visarion Puiu. Pădurile date de stat 

făţii ,,Letea'' se· exploatează prin Evreul Nuhăm Weismann -
politicianUor locali. Din ocolul silvic „Văratec" se înfruptă şi 

va Matilda .Herşcu Ţapu 2). Pădurile din Negreştii Vasluiului 
.u fo.ţîef-ul baronului Şimsensohn, alături de el lucra alt baron: din 

mal" departe altul 3). Crimele din masivele Neamţului sunt grele, 
toare - ca păcatul paricid. fată, câţiva Evrei, cartelaţi, cum 
ă islazurile C?munelor Dobrei, Crăcăuani şi Băltăţeşti de brazi 

.tineri - peste 210.000 viitori buşteni;:__ ca să-i speculeze de săr

. "le Crăciunului 4). Evreii din P. Neamţ, Jv1ercurea-Ciuc, Tulgheş 
. Mureş au distrus - prin cereri fictive - frumoasele masive de 
din bazinul suJ_:>erior al Bistricioarei şi Neagra-Broşteni în valoare 

o.ooo ha. 5). Societăţile evreeşti „Valea Trotuşului" „ Goetz", 
esta" şi „Valea Fiadului" au acaparatmunţii seculari „.Geamăna" 

ea Asăului este toată în mâini străine 6). Şi pădurile Vrâncenilor 
ăbuşesc sub securea jidovească - soc. „Ardeleana'', una din 
ai mari intreprinderi atât din judeţ cât şi din ţară, dispunând 
tren industrial, cu sediul la Comândău, lângă piscul Laur, Jnalt 

72 m„ îşi întinde operaţiile între judeţele Putna, Buzău şi 'l'rEi 
e 7). Pădurile Vrancei -toate ale obştiilor-stau sub stăpâ
soc. „Năruja" şi a consorţiului baronilor fraţii Groedel, sub nu
soc. „Surpeif", iar locuitorii cari şi-au vândut pădurile se duc, 
e departe, ca să-şi găsească de lucru 8). !n toţi munţii Carpaţi 
ldovei şi Munteniei, în Bucovina şi în zona frontierd de vest, 
ai multe masive păduroase sunt exploatate numai de societăti 
i, Masivele păduroase din munţii Buzăului sunt distruse fă;ă 
de colonia evreiască constituită în soc. „Goetz'', pe câtă vreme 

eva cooperative de munteni s'au prăbuşit neputând achita taxele 
ate pe linia ferată a societăţii 9). Valea Prahovei, tot pe stânga, 
. redea], devastată, dela I şi chiar z metri, nu dela rădăcină, spune 
rul M. Florescu. 

Por. Vremii, 8 Oct. 1937· 2) Ibid- 28 Oct. 1937, M. P. Florescu; Pădurile 
Neam~. 3) N. Iorga-Marii baroni din Iuda. 4) Vremii din 18 Dec. 1938 . 
rsul dm 27 Sept. 1937· 6) Por. Vremii, 14 Nov. r937. 7) Por. Vremii. 8) Ibid 
g. r938. 9) Ideea Naţională din 9 Martie, 1935. "' ' 
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In Muntenia şi Oltenia, lucrurile se petrec la fel. Soc. „Lom 
a monopolizat, se pare, tot lemnul de stejar din România. In f 
.acesteia, nici o intreprindere românească, individuală sau socială, 
poate rezista. Toate licitaţiile sunt ale ei, oricari ar li ofertele con 
renţilor şi lucrează cu soc. „Celuloza", amândouă constituite în 
sorţiu. Actiaşi societate dictează şi peste munţi. Ea a luat cu ja 
])ădttrile din comuna Vad-Făgăraş şi mai are fabrici la Homorod ş· 
alte localităţi. O altă întreprindere mare este „C1rpatina" - blest 
])ădurilor oltene. Toată jalea din munţii Parângului este opera ac 
vaste întrepiinde::.i. Tn Banat, lucrurile se pn.zintă la fel - păd 
"composesorale sunt luate pe preţuri de nimica 

1
). 

· Trecem în Ardeal. !n munţii Sibiului, jaîul este organizat d. 
proaspătă dar mare întreprindere „Mersing şi Lessel", în întregi 
evreiască, cu sedl.ul la Viena, care înregistrează câştiguri fabulo 
ce trec peste noapte graniţa, iar Românii îndeplinesc cele mai 
munci. Fabricile româneşti, în număr de 3-4, înfloritoare în · 
<le apariţia acestei societăţi, au ajuns la mină, fiindcă ele nu pot aj 
11iciodată, înaintea vre-unei licitaţii de păduri sau stoc de stejari tăia 

Ţinutul păduros al )\foţilor a căzut sub stăpânirea şi sub secu 
a numeroase exploatări evreeşti, ca „Bihoreana", „Samuel Gruns 
şi Fiul", „Adalbert", s: a. „Oradea". Loturi destinate a fi exploatat 
regie de Moţi au fost acaparate în condiţiuni misterioase de „Bihoreana' 
'roate pădurile din Câmpeni, cu cea mai întinsă suprafaţă de păd 
din munţii Apuseni, erau exploatate de mărunţi oameni politici în 
daţie cu Evreii. Soc. evr.::iască „Arborcea" di:ti Valea J erii, cond 
de Knobler, care face toate exploatările în aceşti munţi, a pus m 
pe pădurea Brăneşti" jaf orgauizat după aceleaşi metode, cu pe 
fictive ale locnitorilor, căro:i;a, în I936, li s'a acordat 20.000 roc. 
Evreu Nusbau are depozite de cherestea în gările principale ale ac 
munţi 4). A.ici, în aceşti munţi, au operat, ca ... în codru, şi alţi ga 
steri ai pădurilor~ Tischl~r, care a vrut să scape <le expropriere 5 
jugăre pădure şi procesul a durat I5 ani până în 1938, când s'a 
câştig de cauză Moţilor; Bii:ger, tovarăşul acestuia 

5
) ; Gioiel, că 

i s'a lăsat, după 1919, 27000 jugăre şi, de aici, după ce a devasta 
trecut în Maramureş, a descins în Săcuime şi s'a oprit, în virtutea o 
nuinţei, tocmai în Oltenia, etc. 6). Munţii falnici din Maramureş şi 
}.foţilor, din Năsăud, Săcuime şi Făgăraş au fost cumpăraţi pe preţ; 

I) Por. Vremii din 7 Sept. 1937. Ing. M. P. Florescu relatează c':i Evreul paşapo 
Sady Schieber a luat societatea din 6 Iulie 1937, de 4ro ha molift tânăr al moşne 
câmpulungeni din mâinile Cop. „Frăţia" care a oferit preţul dcel mai mare de I7.500. 
2) Univ. din 19 Sept. I937· Pădurea de pe islazul corn. Glimboca-Severin a fost c -părată în condiţii oneroase de soc. „Titan, Nădrag, Călan". 3) Univ. 16 Martie I 

4) Ibid, 9 Dec. 1937. 5) Ibid, ibid. 6) Por. Vremii din ZI Sept. 1937· 

:i51 

·ment şi au devenit râp . . . 
d 

. e 111Slpoase Toate s . tvt'l . 
da r887, au început s V • di . oc1e a,i e internaţionale 

· · a-ş1 spute cele mai fr 
noase, au transformat • . . . . umoase masive de 

..; . . m cimitire bazmele Lot p 
rcau, Bistnţa, Mures Olt 1) t • ru, utna, Buzău, 
. d v " ' e c., reducand la 5 v d 1 e razeşi şi moşneni c . . apa e emn zeci de 

' an s1-au vândut î t / r cu 0,26 lei m. c. ~). ' ' n re r900 gro, pădurile 
~n Maramureş, există r49.6r7 ha teren î~\ V • • • 

un conposesorale şi corn 1 C ~adunt, dm can 75.612 
ă din r87.7, ajutate de cât una e: d omplotunle evreeşti au pornit 

. • , eva cozi e topor şi · · 1 · 
nalte mş.elăciu111.· şi ca'r . . ·• pnn vie eşug şi camătă ciume numeroase .v d ·1 · ' ·.ietăţilor evreeşti cari expl t V ' pa un e au mtrat în mâinile 
• V oa eaza crunt populaţ· t h 
JUmatatea sec. xrx t V. • • la au oe tonă. Până 
. . ' s ramu nu puteau să d . V ă cu extinderea dispoziţiilor cod_; . il . ev1~a composesori. Dar, 

V • • 1 tuu1 s vie roman a 1 .. d 
ra ş1 a egii coopeTaţiei t ' egn e reformă · d ' aces e conposesorate · · • t · 

un, rumuri comunale . . . can m Teţmeau case 

1 
) precum Şl biserici şi r A ) 

uate de sub administratia . . şco 1 romaneşti, au 
rului rural - primul şi ulti~ul c~o7~:s~sonlor vş1 î1:credinţate judecă
_trativ dat Oficiului N ţ• 

1 
JUdecata - iar controlul admi

mai din Român' ele au fa ltona. al. Cooperaţiei. Alcătuite, altădată 
" os expropiat • f 1 1 ' acuni înafote di'n Ro , . . d. e m o osu comunelor, alcătuite 

' ma111 s1 1n · · t · ' liţia 3). Şi, astfel, Evreii au , a. uns :i:io:1 _an~ proa~păt pripăşiţi din 
mpcsesorale" U'nul·d· J . apa111 ai avenlor „nobilare" şi 

•· · · m gangsten a f t G d 1 . . bandă - DavidoVici Moise Str 1 . "]}ir°~ roe e ş1 alţii, ·organizaţi 
)e cointeresate. Tisa" d.' s· UhŞl aier Polak; având, alături,fir-

.· . · " m ig et Fried" a· V" 
mereu; în frunte, cu Polak Strul di~ i;raa . m .. ·işeul de mijloc, 
ună înzestrată cu cei ma· f . ~oi:11reşt11 de pe valea Izei 
· d. • i rumoşi munb ş1 cu cel · f 1 · 

. i m imprejurimi si cu p V • t d . , . e mai a 111ce pă-
elaş. „duh necurat 'al lui ;molaakn Şat m11rab1l pentru grădini de pomi. 

·• · ru Peiălă" ·1 ' car, - punea la cal • , -cum i numeşte un 
.
1 

e, 111 r937, o afacere de m · ·· . . 
un e composes::irale d V ·t • V d' an proporţn pnvind 

' . arm e, mea m r365 de r 1 L d 
, celor patru fraţi români - nobil" . V' . ege e u ovic Ange-

gomir şi Stefan pantrt1 't . . 1, viţa de voevod : Bale, Draa 
, J ~ V1 eJia a Vt c A 1 "'' metodă de a face pe Român. V • r~ a av. l1l uptele cu Tătarii. o 

da de expatriere în !\.1w"r1·ca i .sa-lş1 ms.trameze moşiile era şi propa-

t 
V ~ - ' 1n ocunle rămase · t 

e, ramânând ei stv , .. ş· • vacan e sau hipo-
munţi şi au rămas a~::~i ~~ a:t:~el, Maramureşenii au pierdut 60 

Nu depaite de această oro si;ă . . . 
dwehr, străin din Kuty-Pcl P. ;rb~~n~ie, ~n. alt gangster Iacob 

oma, s a i it m ViJ111ţa, centrul tuturor 

r) România din ro A.ug 1938 C •. ~.?40. A_ se vedea „spivuiri di~) viurentul din 30 Sept. 1937· 3) Univ. din 
.Ia Juf?3:· 4) Dreptatea din II Nov I aţ~ co_mpo~esoratelor din Maramureş" d~ 

r5 Apnhe 1938. · 937' Umv. din 3 April 1935 şi Buna Vestire 
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exploatatorilor străini, în dosul firmei Schela şi. în asociaţie cu Lee 
Scharf şi Moise Biirger, a exploatat, în I937, 48.000 mc. molift prima 
calitate, în localităţile Putila, Gura Putilei, Serghie, Dihtineţ, Răstoace, 
etc., toate pe valea Ceremuşului, cu autorizaţie de numai 20.000 mc. 1); 

Pădurile, frumoasele păduri ale ţării, au fost, dela Unire încoacei 
obiectul tuturor transacţiilor electorale. Codrii Neamţului, cei din Bacău; 
Argeş, Muşcel, Tulcea, Vaslui, etc. au bătut recordul cu exproprierea' 
p2ntru islazuri. Şi, astfel, se taie, şe dărâmă, se pulverizează „codru 
frate cu Românul", codrii cari au adăpostit viaţa naţională de pieire 
aspectul cel mai pitoresc şi bogăţia cea mai de preţ a ţării - facto 
agricol, economic-industrial şi d~ apărare a hotarelor. Vătafii dela coo 
perative, ai sărăciei şi ignoranţei ţărăneşti, iau în seama lor păduri! 
- scrie N. Iorga - şi le trec . imediat bandelor evreeşti de pustiire 
Zilnic, pe acolo pe sus, sună barda, par' că ar lovi în trupul nostru însuşi~) 
Inginerul M. Manoilescu spunea că pădurile n'au suferit, în I8 seccl 
de năvăliri barbare, cât au suferit în I8 ani de vot universal. far prof 
M. Drăcea, după ce constată că domeniul silvic s'a pulverizat, înche 
conferinţa sa la soc. „Progresul silvic", numind „pădurea cetatea ce 
mai sfântă a neamului românesc" ~). Publicistul A. Maniu numeşte 
Evrei „ ucigaşii muntelui" 4). 

Dar nu numai bradul şi molidul au format obiectul de distrugere ş} 
Nucii -lemnul de· aur cafeniu - au început a fi doborîţi şi ei, d" 
fiecare livadă, din curtea fiecărui ţăran şi exportat în ţări străin 
tstoria distmgerii stejarului este şi ea tragică. A început a fi doborâ 
.încă din I829, când aveau căutare cerealele şi se defrişau câmpiile 
odată cu legea agrară din I864 când s'a început defrişarea dealurilor 
cu aceea de după războiu când s'au sacrificat peste l mil. ha. de pădu 
de stejar, ba şi multora s'a dat foc; după care vin nevoile industri 
şi a pavării străzilor, îndiguirea gurilor Dunării, nevoile trupelor 
ocupaţie, ca şi nevoia absurdă pentru lemne de foc, crize.le din I899 
1901, alte lovituri date acestor păduri atât de preţioase 6). 

Indiferenţa guvernelor privind această mare problemă naţională 
rapacitatea agenţiîor politicianişti şi setea barbară de câştig a Evreilo 
a dus la distrugerea celei mai frumoase bogăţii a ţării. Deia I9I8 încoac 
s'au expropriat, precum am mai spus, 14.000.000 ha.; în I933, s'a 
exportat L506.2I9 mc., iar în I936 - 2 mil..mc., peste posibilităţi! 
noastre de export '1). 

In legătură strânsă cu dezvoltarea industriei lemnului, stă şi de 

1) Curentul din 22 Iunie i938 : Distrugerea, pădurilor din Bucovina. ,2f Neam 
Românesc - Măicuţele lui Iuda: 3) Adunarea generală a soc. „ Progresul silvic" di 
I Iunie, 1937. 4) Universul. 5) Ibid. 6) Ibid, I April, 1937 - Dispariţia stejarului 
România. 7) Vezi Curentul din 30 Sept. 1937 şi Univ. din I4 Nov. 1937· ' . 

area fabricilor de hărtie Ast v · · v · · . .. · az1, exista 15 un•tv+· " 
vestlţn de circa 3456oooooo 1 . i ayi, cu un capital 

. ei cu o forţă m t · v d 
emnd, în 1940, cartelarea s'a1" . t o nea e 35120 hp. In-
.. I ' . ' nreg1s rat, repede o . 
el. n 1930, s a constituit Oficiul de " ' . ma1orare a pro-

nzare de 67000 tone în valoar d va~zare: atingând, în 1940,-
e e 1300 mil. lei. · 

5. Industria petrolului. 

V Această industrie merge dezvoltându- • . . . . 
. avala capitalurilor din afară şi p t. . se m ntm gigantic ş1, odată 

se face în mod barbar n . A adr_1c;p:rea celor dinăuntrn, e:x:ploa-
.. ' lergan pana la vt .. 
ur negru. Din cauza dezvoltv .. seca uirea zăcămintelor 
au desface păcura o aruncau. aru ţra~::e, unele societăţi cari nu 
. . 1nşan şiudaufoc , • A:;, •. ·: 
nunatele şantiere ale Bu ·1 C . ' cum s a mtamplat 

cşa111 or a şi cu vd ·1 . ,. J 
arele de petrol - o e ·1 t V. pa uri e, tot aşa şi cu 

:x:p oa are sa1bate V • ·' 

ere: „Mai mult! Cât mai mult '". Iat~a, ~urmand lozinca de dis-
3,.250.000 tone . în Ig28 4 . a c:teva date. I:ti Ig26 s'au 

, ' .270.000 . ln I930• .. ·5: ·k· . • '-7.350.000; iar între 1934;36 _ t B . 1 .• .,-- 740.000; în 
oo vagoane. Dar sav ved exac .430.319 tone, adică circa 

V em reversul eh t" · · . . · 
e scaderea debitului ad· V V V • • es iumi. Dela această dată, 
ucţie de 7.289.0I5 ~one1~a~nsaria9c3ir8ea iz6vo6arelor. In I93J, aveni o 

. . ' - l 8 809. . A 

.321 tone, adică o scădere • t . . . . , iar in ,1939 -
· ' m rei aru de 5 35 8 e anuală, circa 2 mil t d V ' • •. o. 12 tone sau în 

Petrolul - spune pr~f o.ne ~·f upa d~tele cele mai serioase 1). >.. 
v. d v• • • • mg. ~V • Mano1lescu - - d A • .:: 

a e stra1m impertinenţi si . ne a a us m ţara o 
'şi tot el ne-a făcut s V .~ dnere.spectuoş1 pentru legile acest~i 
, . · a ne vin em 1ndepe d ţ ·. v " ; · · · 
de hnte consumat în m . . n .en a economica P<;! un 

risip·tv . ai puţm de o generatie 2). Si aceasCb"'1<-ţ"';.rr.r 
i a pe şantiere, parte , , V ' • : . • a. og:(l ,ţe 

cietăţ"l 1' V era v anduta pe mm1ca peste gl;' ··ţ' ă1.1· 
1 e se p angeau ca fac sacrificii ma . . . ' . v•. }fnI • 

Iul n~stru în străinătăţi 3). n, ostemndu-se sa d~13f~că. 
/mediat după războiu-câ d • . . . .· . · .. 
foţă !Uarea importantă ec: ' i•n V cu.rsu~ •acestuia, s' a dovedit cri 

.aluril~ străine s'au În~ Iţit n"o1111ca şi ~iht:ră a acestui factor.:
·m:e eţistâi1d până în I;18 ~; mar~ m~sura: la cele 23 societaţl' 

Dec. 1930. Acestea ' t" no~i societăţi au luat fiinţ~ până 
, repar izate in şeapt t . . , . . . 

Dec. 1929, cu un capital de I e ca ~gom: s au sold::-t. 
2.239.000. La acest cap •t 1 . 1 

3 ·062 · 8~4·000 şi cu 111vestiţii de 
Anii etnici, bine înţeles el. a ş~t al al ceste. mvestiţii, Românii - nu 
't . ' 1 capi a u romanes . ct•f 
·. mcă - iau parte cu o; .. . . c 1U 1 erent de origina 

. Io,40 ;o dm capitalul societăţilor anonime 

,I) A.lex. Alimănişteanu În comunicarea a· . .;5· 
. ~anu-: Exploatările petrolifere în Uni ' ma· I9 Ian. I?37 în Camcr;l şi"rii.g. :AI 

1c n:iţ·onal ) I v. in Io Inme 10 ) 1 • · « 
, . ' · 3 ng. A.1. Teodoreanu, art. cit. .' .37· 2 t..crn de pla~ • 

Hacm. - Evreii În Ţările Româneşti. 
23 
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constituite în ţară, raportat şi l~ credituffurnizat de grupele ce le. finan
7
, 

ţează şi .la rezervele de tpt f~lul i~ · , , V V • • 

· o mulţime de societăţi activand m ţara se ~as:s~ sub controlul; 
societăţilor cu capital străin - aşa avem : I7 societ~ţi sub con~ro~ul 
soeietăţilor constituite cu capital înJi:e sterlin~, Io dm ele. co_nstitu1t] 
d V rvzboi·u. I<:! cu capital în franci francezi - I2 constituite dupa upa a , . ..,. . . . 
războiu ; 9 sub controlul societăţilor cu capital î~ fra,nc1 _be:~em, cu ~ 
după războiu; 2 sub controlul societăţilor cu capital m fronm olandezi 
şi I cu capital în dolari- Standard Oil Cy. of N'ew Jersey, care con-:-
ti:~lează soc. „Româno-Americană" >). . V 

· · Nu cunoaştem cu preciziune capacitatea capitalului ev:reesc ba~~7 
în aceste întreprinderi de exploatare şi speculare a manlor ~ogaţ"' 
petrolifere. Cunoaştem, însă, două tu:r~uri : . întâiu, că ~oată frna~ţ 
internaţională· este sub controlul celei iudaice V care a patruns adan 
Ia. noi în toate sectoarele şi, încă ceva, anume ca metoda de exploatare:! 
a. acestor bogăţii până la complecta·.secătuire a put:ri~or _noast:e pro! 
d.'ucătoare este o metodă pur iudaică. N'u putem tagadui cap1talulll1 
străin cinstit contribuţia lui la ridicarea economică a ţă~i noast:~ într' , 
an'.umită perioadă a evoluţiei noastre ca stat. Un capital st:am este, 
dorit când se încadrează în interesele economiei noastre. naţionale 
cum: 'spunea la Cameră Al. Alimăneşt~anu sau ~um ar zice prof. In~: 
~{; ~~oilescu, după care industria adevărată are un se.~s co~tructi~ 
şi ti,ţ'~t ceeace clădeşte în ea rămâne pve~~ru generaţnle v~it~are Şţ 
reprnzj~tă un folos permanent Ţe :e~ma ţan: 3). Cee~:e .la n?i na f?st 
caziii>utci cu bogăţia petrolului, lllCl cu manle avuţn forestiere. Once 
'ia:'c't~~ de natură economică sau spirituală care nu se încadrează î:1 sfer 
>~arifor interese ale naţiunii este un factor primejdios, fiindcă .1~s: ~. 
·~f~i1

1

~ferei şi conţinutului ideii de activitate în serviciul colectivitaţ11 
:·> 

1 
·': bar· rapacitatea ce a caracterizat capitalul străin a fost promova 

'ş{ae :lip~a de grijă şi de complicitate a factorilor ~olitici c~ri .îngădui 
0 asemenea săcătuire s~,Jbatecă, ba erau în stare sa concesioneze sau 
~g4,~~9,Pitalului străin·toată zestrea cu care ~e-a binecuv:ântat Du 
,n~ze~'.''$tatp.l şi-a dat tot avutul şi frumosul vemt rezU:tat di~ rede~en 
~~.J să) se creeze soc. evreiască „Redevenţa" -una dm manlt:! fortareţ.e 
i~8Uice; ~um ~numea istoricul N'. Iorga sau din cele 50.000 ha. ale stat~:m, 
:~~~st~.~ dat societăţilor române mai puţin ca Io.ooo ha, iar celor stram. 
·pesti 40.poo ha din cele mai bune şi bine cunoscute. 

. . . .. t; 
I) Mih; Pizanty - Le petrole en Roumanie, I64 urm. C:le 7 c~te.goru sune. 

11:4 societăţi de producţie şi rafinărie, I3 de r~finat, 49 ~e producţie, for'.1J Ş~ red:ve:ţui 
de foraj. r6 de comercializare, 9 redevenţu:ii:~, 3 . d1ver~i:. - la c.an a aoga 3 bi 

!eactivit~te, cu. un· capital de 260. 332.000, ş1 cu investiţn de 374.Sor.ooo. 2) I 
ibid. 3) Vezi izvoarele citate. 
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. Cât de înfloritoare este situaţia în industria petrolului patronată 
cont.rol~tă ~e capitalul străin - în specie, ca origină şi metodă de 
cruşi atitudine, evreesc -se vede din situaţia financiară a 29 societăţi 

e pe~rol, .după bilanţul încheiat în ziua de 3I Dec. I930. Anume : 
. societăţi au realizat beneficii în sumă de I.0I2.I75.246 lei şi 7 s'au 
1dat cu o pierdere de I20.249.80I 1). Dar prof. Pompiliu Nicolau 
.la şcoala politechnică din Timişoara nu este de acord cu această 
mă realizată ca beneficii ale industriei petrolului., ci, socotind numai 
e .4 milioane d: tone petrolifere bune de e:x:port numai cu 25 li;e 
rhne tona, ne da Ioo.000.000 lst., din care, scăzând pentru producere 
.Prelucrare circa 20 mil. lst. şi Înmulţite cu 500 lei - era vorba de 
36 - după cursul oficial, se ·realizează ca beneficiu net al petrolului 

ânesc formidabila sumă .de 40 miliarde lei 2). Aproape de două ori 
.getul ţării - spune comentatorul. Ne oprim aci. 

6. Inditstria metalurg~că. 

, Tn V~chiul ~egat -după cum am mai spus-o - nu se putea 
zyol.ta o 11ldustrie a metalurgiei şi siderurgiei, fiindcă nu dispuneam 
cmai de elementul de bază - industria fierului şi 1l. oţelului care · 
e;ist~, îşi a~e ~ondiţionată existenţa în minereurile de fier şi de cărb~nI~ 
.i:r:ai c~ alipirea nouilor provincii, s'a putut aşeza, organic şi integral, 
11ldustrie ~e, aşa mare importanţă pentru dezvoltarea ţării noastre. 
. :om .ser-:'1, in cele ce urmează, de câteva date împrumutate din 
.diul mginerului C. Orghidan 3). 

In pre~jma războiului, industria noastră metalurgică îşi alimenta 
nalele .numai prin import şi numărul marilor întreprinderi se ridica 
r9~4, d~-abia la 84, dintre care 52 etau ateliere mecanice şi turnătorii 

fier ş1 alte metale, restul diverse, acţionate de o forţă motrică 
578 h~„. cu un capital investit de 30.968.350 lei aur şi cu o valoare 
r~d:1cţie.i vde 4~·5?3·703 .'). Chiar cu aceste puţine întreprinderi, 

.• ~ma mica a reuşit, m timp de războiu, sil,-şi satisfacă o parte din 
oile înarmării. Odată cu întregirea hotarelor, nouile provincii vin 
m~re. contribuţie la .dezvoltarea industriei siderurgice, utilată cu 

::aţlUn:le necesare pentru fabricarea fontei şi a oţelului şi totul 
a.m pe:1oada refaceri~, când. unele întreprinderi se repun în funcţiune, 
.e noui se crează cu capital românesc, În vederea refacerii materia
l rulant pe căile ferate. In această perioadă, accentul se pune tot 

I) I?id, p. 158. 2) In lucrarea: „Naţionalismul constructiv". -.:. Vezi şi art 
• r~gonan =---: „ Statul gospodar" în "?ni;r .. 10.2.I937. 3) Industria metalurgică, î~ 
.1. României: vo~. III, p. 83r. 4) Ib1d, ib1d- II din cele 84 erau fabrici de sârmă 
e, 9 de mobile ŞI sobe, II de tinichigerie şi ambalaje metalice şi I diverse. 
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. 1 " , . "" ~i1tre rindere, pe unitatea de prcdt::.cţiu1~e ~c. ~a 
nia1 m 1_~t P'- Lta.1::a .. V p. ţ. alizarea muncii şi a producţ1e1 est 
dimensiuni, în cadrul careia ra 1011 

mai uşor de :ealizat. vr de întreprinderi metalurgice a fost înregf 
Cel mai mare numa . . vţ· 1 •tv . este vorba de marile Utnta 1, cu 20 uc 

trat în 1924 cu 557 um aţi -
1 

ţ. 
5 

hp In 1937 numărul lor 
ţ. sau cu ce pu 111 · ' 

tori permanent ocupa 1 ... d . 8 ·mld cu 0 forţă motrică de I48.8I 
1 6 investiţ11 e circa ., .. • 

reduce a 35 ' cu 1 V t . şi cu 0 valoare a producţ1e1 
h u un număr de 49.359 ucra on v . v 

p„ c . t• f ţv de 1924 este faptul ca Şl numa 
• 11 ld Caractens ic a a v 

peste IO 72 m · .
1 1 

alului· c::cade p'roducţia însa, creş 
. . d ·1 · ce a a person Y ' „ 
rntrepnn en ~r ş1 a b.l V să satlsfacă nevoile interne - nu m m 

. în aşa grad ca este capa„ 1 a V • • • 

A 1 i acelea ale marmar11. . . 1 d 
mtegra Ş • d .1 talurgice în totalitatea or, e 

Considerând întrepnn en e. mle . pav anual câteva mii 
· · · . •tvţ• "nă la uzine e can ocu . . . 

cele mai mici uni a 1 pa 24 dintre cari : 22.08I md1v1du 
lucrători, vom avea, pe anul I?30, 2~-7 nime 3 cooperative, 93 într 
176 societăţi în ~ume colectiv, 14~ ~n:37 al~e forme şi nedeclarate 1 

· d · d ,_ t Judeţ sau comuna ş1 „ 
pnn en e SLa ' V 1 c1·etavţilor anonime m aceas „ . · " I 93s numaru so 
După caţ1va am, 111 ~a ital de circa 5 mld. li). Din aceste 22.7 
branş~ scade la Io7, cu un p . 6 8"' aveau o vechime dinainte 
în.treprinderi de tot felul, numai 4 ::> 19. I3 198 între 19Io/930 

"nfi tate între I9I4-I9 , · . , . 
1914; I323 1 . 1 n, . . 63 0 ; din totalul întrepnndenlor. 

t" d nu ma1 puţnvca ;o V 

acestea reprezen an . vţ• data înfiinţării nedeclarata 
v· A A d numai I728 de umta 1 cu A dv . 

ramanan . . 1 V 1 at o dezvoltare din ce în ce crescan a ş 
Industria naţ1ona a a u . d . a 50 mld lei - procentul 

. „ 6 0 producţie e circ · 
înregistrat, 111 193 ' . d t . talurcrică în domeniul căr 

„ · t " d 1 1n us na me o· 
mai urcat 111regis ran u- . dv de c1·11c1· ani - a sporit cu 42 

d ţ. · "n o penoa a · 
valoarea pro uc iei - i T ·după care vine industria text' 
sau, în cifre absol~te, cu 6I7~:1~~~:~ne. Progresele realizate de indu 
cu un spor de I25 Yo sau cu 3 3 .

1 
„ d ptavţea U G I R. să decl t rtun e 111 re . . . 

tria naţională sub tova e. rapo V' ea a ajuns în stare de maturit 
în adunarea generala d111 1937, ca. a pe aceiaşi 

. . b. chibzuit o poate promov 
şi că numai un regim ~ne "ncura. area în .sensul legilor din 
nemai simţindu-s~. nev?ie de -~tat d~zvoltarea industriei metalurgi 
şi I9I2 4). Factorh1:dcan auu· afJost măsurile protecţioniste, regimul 

C Org 1 an - a .. · t" d - spune . . . . t ra din ultim11 am cons an 
imp~rt fşi, ~tai _cud dseto:tebş~r;~ :::~:i~~t:a celorlalte industrii de a se 1 
masive urm un e 5) 
zestra cu toate mijloacele şi uneltele de dezvoltare . 

· ti a 
· · âniei pe 1939 şi 194°· z) Statis c 

r) St. cit. şi Anuarul ~tatistic al ~om) Ve~i Univ. din z Iulie, r937. 5) 
auon. pe 1939. 3) C. Orgh1dan, st. c1 . 4 
Orghidan, st. cit. 
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In sectorul industriei metalurgice, industria grea a preocupat 
.eurile conducătoare în cel mai înalt grad şi, ca ulmare, aceasta a înre
.rat cea mai mare dezvoltare. Intreprinderile producătoare de fier 
· alimentează toată industria sunt aproape toate aşezate în Transil-:
·a de s.-est şi în Banat: Reşiţa, Titan Nădrag Calan, Hunedoara şi 
iţa, cele două dintâi fiind integrate vertical - având alături 

ele cari le alimentează 1). 

In fruntea acestei industrii, se pune Reşiţa, după care vine a 
.a ca importanţă „Soc. Titan Nădrag Calan". Prima se caracteriz ază 

un capital social de lei 875 mil., investiţiuni de 2571 mil., 16.000 
vtori Şi O producţie, În 1937, de 2153 mil., CU fabricaţii de oţel Şi 
ă şi, printre altele, de vagoane, locomotive, etc. A doua cu mine la 

· c şi oţelării la Ferdinand, uzine la Titan-Galaţi şi la Nădrag, cu o 
ucţie de peste 1 mld. lei. La ac~stea, se adaogă „Uzinele statului 
Hunedoara" şi fabricile de avioane : I. A. R.-Braşov, cu ultimele 
ecţionări, şi, adesea, după brevete româneşti; S. E. T. şi Icar. 

Alte mari întreprinderi : Soc. sârmei din Cluj din 1920 cu instalaţii 
laminare în uzinele din Câmpia Turzii ; întreprinderile dunărene : 
·avid Goldstein & Fii" din 1931, cu capital şi investiţii de cca 200 

; Industria fierului - Bucureşti, uzinele de metale: „:Metrom" şi 

ola"-Braşov şi „Laromet"-Bucureşti. Incă câteva uzine şi fabrici 
ament şi alte articole metalice : Soc. „Astra" (din .Astra-Arad, 

p-Satu ]\fare şi Romloc-Braşov) ; „Copşa Mică-Cugir" încă din 
:6, cu o puternică participare a statului; marile ateliere dela Ploeşti 
·soc. „Concordia" - după care urmează „Lemaître", E. Wolf, D. 
na, E. Costinescu, Rimma şi soc. Franco-română, toate utilate pentru 

trarea armatei. 
.Pe acelaş picior cu Reşiţa - în plus, caracteristici specifice

. întreprinderile Malaxa, cu' instalaţii ultramoderne·în Bucureşti şi la 
nul Vechiu - Braşov, pentru prelucrarea şi încărcarea proecti
şi cu construcţiuni de locomotive, automotoare şi motoare Diesel 

50--320 hp. Concepţiune şi creaţiune exclusivă a geniului ·pămân-
, această industrie poate face mândria ·oricărei ţări cu cele mai 
· Şi reputate tradiţii industriale, ca putere şi calitate de producţie 
disciplină a activităţii. 

După toate acestea, urmează şantiere pentru construcţii navale, 
e şi fabrici nenumărate pentru fabricarea de maşini de morărit. 

uleiuri, maşini pentru industria pielăriei, cea electrotechnică şi 

ă, construcţii metalice şi cazangerie, unelte agricole, tuburi de 
şi de fieI° lambat; turnătorii de for:.t2, ele litere, de metale ~i ce 

I) C. Orghidan, st. cit. 
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clopote; vagoane, v~onete şi trucuri, sobe şi maşini de gătit; motoare, 
turbine şi maşini diverse ; lăcătuşerii de binale şi de artă ; instrumente 
şi aparate medicale ; intrumente muzicale ; articole de menaj şi tacâ- · 
muri ; aparate şi unelte de sondaje, caroserii şi montaje ; arcuri şi osii„ 
aparate de cântărit, bijuterii, etc. 

Dacă industria metalurgică a căpătat, dela unire încoace, o dez
voltare extraordinară ca investiţii de capitaluri şi capacitate. de pro
ducţie, ea se prezintă în culori sumbre pentru elementul autochton„ 
sub aspectul participării acestuia la activi~atea capitalurilor investite 
şi la beneficii. fo această ramură de producţie care a realizat câştiguri 
fabuloase, din aproape 1000 ingineri, 50 % sunt Români şi 50 % străini 
- în categoria acestora intrând toţi zurpatorii ·titlului de inginer, în 
proporţie îngrijorătoare. La întreprinderea „Reşiţa" sunt 681 angajaţi„ 

din cari numai 190 Români, restul de 491 minoritari şi străini, iar din. 
efecţivul de circa 20.000 muncitori, 50 % Români, folosiţi la munca. 
brută şi prost plătită 1). . · 

Răsfoind, cu răbdare, Indicatorul industriei, constatăm - cu. 
emoţie şi îngrijorare - cum se înşiră 600 întreprinderi, dintre cari 
de-abia 41 după rezonanţa fonetică româneşti şi 52 nemţeşti- toate 
celelalte, sute şi sute, cu rezonanţă semtică sau evreo-maghiară şf 
peste 530 societăţi anonime sau în nume colectiv cari înglobează la 
un loc mai multe mld. capitaluri şi zeci de mii de lucrători.Printre 
marile întreprinderi româneşti-Leonida & Co., Emil Costinescu„ 
D. Voina şi alte câteva de ·mâna a doua 2), la toate acestea industriile 
C. F. R., S. T. B., şantierele navale ale statului, etc. 

l) Naţionalizarea „Reşiţei" s'a·încercat încă .. din ~92~,. ~ar a eşua; din c~UZ_a< 
avidităţilor politice şi guvernul a căzut. Prin legea :1aµonahz~1 Cli~ 1923, sa C_?nsti~mt, 
U. D. R. în compunerea ei intrând grupul Steeg cu mtreg patnmolJ!ul, reciu:os~!Uldu-i:se 
în noua societate o cotă aparte de acţiuni de 40 %, 7estul da; :n .subscripţie pubh:_ă:.· 
romi:lnească şi s'a ajuns la transacţia ca organele vechi să răma1.1a, iar cel: nom r?ma- • 
neşti : 4 membri numiţi de guvern, ca director general .. C. Orghidan. ci: timpul, i:i:tră: 
grupul englez. Wickers care a ajutat la instalarea m~u ;entrale elec_trice ~ela ~na,: 
mărindu-se capitalul şi cumpărând un .pachet <'l;e .a;ţium: In 1?27, :iberalu a~ :mpns: 
plecarea lui Veith - spirit străin şi om de afaceri şi mlocm.rea lui cu mg. C. 'Buşila car; 
a condus-o până în 1930. In acest an, apare .A.uschllltt ca reprezentant al ce~or ~oua 
grupuri Steeg şi Wickers care guvern!!; adunările gene~ale fiindcă f<:rm8:u o mmont~te .. 
compactă, deşi .nu lrecea de 30%. Pnn 1931, apare şi Malaxa, alaturi de ~uschn;t1::. 
Acesta este susţinut de întreaga finanţă străină şi a. dis~us de toate pr~rogativele pana 
când .şi-a încheiat cariera in 1938. Prin 1935-36, cand mcepe c~pa.ma <'l;e arn:_a~ent, 
s'a dat un pachet de acţiuni şi soc. Sborovka - aşa că cele 3 societaţi străine st<i.pan:s~ 
40 % din acţiuni, iar 60 % trebuiau s'i treacă .în mâini .româneşti. După lu.area _.A.ustne1 
şi Cehoslovaciei, Nemţii au devenit stăpâni pe Steeg şi Sborovka, Auschnitt ramânând.

1 până la îndepărtare împuternicitul lor. 2) Alte câteva firme : Macaresc~ et Necula, - : 
Bucureşti, A Stoica - Braşov, C. Mihăilescu, Ni:o}escu G. & A.tan~m_IP., Ing. l'o-: 
pescu Victor, Chercea Nedelcu, O. Voicu, Ing~ Brataşanu~ Fondul bi~encesc ortodox/ 
român din Bucovina, ~ .A,ndreescu - Bacau, D. Mazare - Ploeşb, Bart. J3andu_r,, 
- Careii Mari, J3. Chiriac - Focşani, J3ărănescu - Hunedoara, L. Horga - Iaşi, 
I. Mihail - Bucureşti, D. Dorojan - Iaşi, D. Blirbulescu - Galaţi, A. Ionescu - :Buc. 
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Cam. toată această industrie este patronată şi controlată de străini 
. : E_;~ei. ~n frunte.a acestora, sta Max Auschnitt - fiul unui negu~for 
flerarie d111. Galaţi. El se bucura de tarife vamale, de preţuri maxi
e, d: ~erm1~e d.e :xport, de faimoasele contingentări şi de masivele 
enzi şi f_nrrutu:1 catre stat;,Acest Auschnitt dicta activitatea Reşiţei 

~soc. „ Ti.t~n ~adrag Calau - unde avea ca directori pe Filip Alter, 
Abr.amovici şi B~rcu Pucere~ .- ; el dicta preţurile. înlăuntrul ţării~ 

pirea sau efterurea - scutirile de taxe vamale şi de taxă ad~valo
. la -~ateriile u1:iliz~te la fabricarea pi'Oduselor de fiex, cum şi la 
fabn.catele deA fier .imp~rta1:e. Tot el a organizat desfacerea produ

r de fier - a sarmei de fier şi de cupru, prin societăţile de vânzare_ 
comet''~ „Ind~s~ria sârmei". şi „Cuprum" - mandatarele cefor 

30 . ele ale rndustnei metalurgice. El era Regele fierului _cum îl nume 
:e.f. G. C~za,. s_tăp~n. atotputernic care câştiga milioane pe zi _ sim~ 
~ul dolll!naţ~ei taimce asupra tuturor partidelor politice pe At~ . . .. , ca a 
me societatea ce o patrona realiza beneficii infime Alţi· m ţ' · . . . A . . . . . · agna 1 a1 

. l~i, ai ta.blei de 111veht, ai cuielor, etc., erau şi sunt tot Evreii şi stră-
:· Şi atu~c1: tot R?mânu_J se putea şi se poate întreba îngrijorat:_ 

a folosit industna naţ10nală a fierului? 1). 

7. Indu,stria sticlăriei şi a ceramicei. 

. . Această i~~ustrie cunoscută din vremuri vechi chiar la noi _ cea 
vec~e fa?nca a fost în 1727 la Belin, jud. Bihor -ia 0 mare <lez
are :mediat după alipirea provinciilor. Dacă până în 1907 ave~m 

. e:hiul Reg.at, vre~o Io fabrici:- dintre cari una de oglinzi la Foc~ 
, in I9I?, mdustna ac~a:ta :iumără 16 întreprinderi, iar în I

937
, 

ge n_nma~l d: 39 fabnc1, d111tre cari - I9 în Vechiul Regat, l
3 ,Tfansilvama, 3.:n Banat, 2 în Bucovina Şi 2 în :Şasarabia. tntre 

1919 I~37, au luat fiinţă marile fabrici : în 1921, avem prima fabrică de 
laA cu gaz metan la Mediaş - cea mai mare - cu un capital d~ 

100 
). i~ I?22, al~a 1~ ~urda ; în I923 „ Vitrometan" 1~ Mediaş ; în Ig

2
6. 

1c1vosanmart111 ş1, 111 I929, alht1âng~·acefaşflocalitate _însumând, 
alta. a:este p.at:u, un capital de circa I4o milioane lei. In total, sunt 
fabrici de sticla turnată şi presată şi de geamuri şi· ZI f b · · · d: 
• • A • a nc1 e 
>:nzi : 5 111 Bu:1:reş1:i, 4 1.a Iaşi; câte una la Chişinău, Cernăuţ:i, Cluj, 
şov, A:ad, S1~m ş~ Craio':_a, 2 la. TimişoaŢa şi 3 la Oradea 2). 

,~ Dup~ cele. 111regi:tr~te m 'I,:idi:atorul mdustriei, avem, în I
93

s, 
mtrepnnden de sticla suflata şi . geamuri constituite în societăţi 

' 
1) Ziarele din Sept. 1937: Din declaraţiile lui G Cuza la s Mare ş· al 1 • 

'.11felescu. la casa de sfat a Frontului românesc. 2 ) ·Radu Ţăr .- , Ii d ţ ~1 
I 1n Enc1cl. României, v. IfI. uşanu-:-- .n ustna 
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a•10JJ.irne,, 2 în comandită, una singură cooperativă la Avrig-Făgăraş, 
două individuale româneşti la Ploeşti şi două străine. Singură fabric 
de stidărie, geamuri şi b.;curi „Putna" a lui Fischer Friedrich însu 
uiează. '20-442.000 investiţii şi 592 lucrători; iar cele trei soc. anonime .. 

f', ' ·; '~ ' < • ' ' ' „ A.rdefoana"; „Mediaş" şi „Vitrometan" circa 340 mil. şi 2000 lucrători 
· Fabricile de oglinzi şi aparate diverse sunt în număr de 20 . 

dintre 2â.ri 3 constituite în societăţi şi 17 individuale. Dintre aceste 
p~r a fi 'evreeşti 12, dintre cari 4 la Iaşi, două sunt româneşti şi pat 
la· aite n:iţionalităţi. Fabricile de porţelan, de faianţă şi de teracot 
~ttp.t În număr .de 39 - IO din ele constituite În societăţi anonime . 
îri.' comandită, iar din cele individuale probabile 6 evreeşti, I2 româneşti 
una a,· C. F. R. şi restul la alte naţionalităţi. 

In_dustria olăriei fine, a faialJ.ţei şi porţelanului, este abia la înce 
putul ei. Meşteşugul fabricării porţelanului s'a introdus în Transilvam 
îndată după Unire, iar acela al faianţei de-abia în 1935 ~).Aici, sunt do 
mari fabrici - „Iris" din Cluj, cu articole de menaj, electrotechni 
şi farmaceutice din porţelan, pe lângă sobe de teracotă, cărămizi 
pământ" r~fractar şi a doua „Manufactura naţională de porţelan di 
>rurda'', şi trei fabrici de faianţă : Gluck Benjamin din Sălaj, uzine 
ceramice - Ploeşti şi alta la Cristian din Braşov 2). Olăria de lut este 
2.Stăzi, înfloritoare În Ardeal, CU 5 mari întreprinderi, dintre cari dou 
fabrică mecanic ghivecele, ca „Faraudo" Bucureşti şi }I. Reirner di 

Codlea, iar alta a fraţilor Torn.pa din Turda 
3
). 

Fabricile de -cărăm'.zi şi ţigle sunt nenumărate. Ele ating - di 
cele declarate - 137, dintre cari : 48 sunt societăţi anonime şi 6 f 
hut;i;te colectiv, iar individuale : 29 româneşti, 52 ale altor naţionalită 
şi 3 . ale instituţiilor pub'.ice. Marile fabrici româneşti sunt, Bazilesc 
Sim:leasc;a, Surugiu, Mihăescu, Dumitrescu & Anghel, Erernia şi Br 
gJ.diru &. Grigoriu, Koşca & Co., etc. Fabricarea cimentului este expl 
t+tă de' 9 societăţi anonime - la acestea se adaogă întreprinder 
Prinţul Bibescu, iar produsele de ciment de 9 societăţi anonime şi 
11.ume colectiv şi âe 9 întreprinderi individuale, printre cari un Rom~ 
Alăthri de cele 12 întreprinderi cari fabrică cărămizile şi pământ 
refractar, este şi fabrica ing. C. Alirnănescu & Co. din Gorj 

4
). De asem 

. nea, avem numai doi Români, alături de 12 întreprinderi exploata 
<'.'i.e &ocietăţi anonime şi partic.lJlari. pentru fabricarea gipsului şi a ip 
sUlui. Varul hidraulic îl fabrică II întreprinderi individuale şi 12 

1f .A.urel Rainu - Materialele de construcţie de origină pământeană, Enci 
Rom„ v. III, p. 881 urm. 2) Indicatorul industriei româneşti. 3) ,Aurel Ruinu, st. c 
4) Indicatorul industriei. Cele mai impoartnte fabrici de cărămizi refractare - in nu 
d.e II : 5 in Vechiul Regat şi 6înprovinciilealipite -sunt: Fabr.pzineReşiţa, Hephais .. 
Prima soc . .Aleşd şi Turda, 13aru Mose - B'.uniedoara, B'.. :Kunz din Cristian şi Meg1d1 

şi B'.~ Damadian - Constanţa. 
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anonime, printre cari sunt î~treprinderile Emil . 
ste 12 întreprinderi încurajate au angaj t . Costmescu 1). 
. oane şi au produs în I a un capital de peste 80 

1 
. d' ' 935, 200.000 tone. Industria ţărăneas v 

u U1 m zona deluroasă este sin ura c . A ca a limăreanu Co din CA 
1 

g mat romanească .. Fabrica 
· ampu ung-Muşcel pr d ai m~lt ca oricare alta 2). ~ o uce, anual, 25.000 tone, 

Cimentul este fabricat de II fab . . . A • nci - una a soc an · · ·1 
mam Dâmboviţa" . · · a ingm.en or 
. " , cu un capital de r 2oo 000 1 · · A 
tivitatea de-abia în 

1923 
T t f. ~ · ei aur, şi-a mceput 

• • V • • oa e - a ara de Cornar · · · soc1etaţ1 anonime Capitalul l t' mc - constitmte · or a mge aproape 1 ~ ld 1 . 
capacitatea producţiei este capital fra . 2 m . ei. 29,30 % 

V de capitâlul belgian 
3
). · ncez şi 2

7.30% este contro-

8. - Industria extractivă a metalelor preţioase. 

A.;eastă industrie a fost apreciată i V A ară î_n. că de când R . . . ş pusa m dezvoltare extraor-
7: . omam1 au pus stă â · · 

rei cucerire un factor de seamv f. f p m~e pe D~cia - pentru a 
V A . a ar 1 ost Şl aceasta b vţ• N" .. 
paru au adus mim' · · . . · oga 1e. oru1 en pncepuJ1 dm mult ţ' t · 

cu deosebire din Dalmaţia iar 1 e mu un ale imperiului, .t ' pre ucrarea se făcea A V d . 
s_ eampuri de lemn acţionat d V I . inca e atunci 

• A • e e apa. n Zlatna-Ampelu d' „ 

usen1, 1ş1 avea reşedinţa t 1 . m m munţ11 .. . . procura oru auranum ca d .. 
ovmqa, iar direcţia superioară t h . V • • • ~e a mimstra 
ocuratorul general cu reşedi ţ :c ~~a ş1 ~dn11mstrativă o exercita 
... astia lui Arpad au adus c 1 n _ at_m . .a-Iuha -Apulum. Regii din 

cea mai . o o11:"ş 1 saşi ş1, prin întărirea bisericei cato-
' mare parte dm mme a aju · I 
ano-catolic din această t t . . ns proprietatea episcopatului 
'ri, că în I . , ce a e ş1 c~ urmare s'au produs aşa nemnl-

tra· ac;stei e~~~o~i:~ut loc revoluţia minerilor din jurul Abrudului 

In sec. XVIII dv d 1 . . mb zinc . ' se A a ezvo tare ş1 mmereurilor complexe de 
' ş1 cupru, cand se construesc t 

·, nală, şi topitoarele dela Strâmba R d perV1 ruho explo~ta~e mai 
b In · . ' 0 na ec e, Capmc s1 Săcă-

. r773, )\fana Teresia aprobă statutul m· . ·1 . . „. 
na, tribunalul minier. imen or ş1 mstitue, la 

Această industrie a lu t d 1 'ace rezultă di· t da o ezvo tare cu adevărat considerabiHl. 
. n aces e ate asupra d ţ' · . A ' 
ost de 851 ka · în 

1
8
77 

d A pro uc iei · 111 1834, productia 
. ca" - cond I:>'~ '. e_ no9; m 19I3 de 2781 kg. ; în r929, s~c 
trueşte _usa ~u energ~e ş1 adâncă pricepere de inginerul Gigurtu ~ 

· pnma 111stalaţ1e de flotaţ· · . Brad urm tv A ie a mmereunlor sale aurifere 
' a 2, m. r930, de instalaţia dela Uzinele Statului din 

::-------

, . • . , i l . :I Ib d.. ; b' d. r) Aurel Ruinu st c't 2 ) Ibi"d "b"d ) . 



Dealul Crucii. Şi, de acum, toate intreprinderile ·din ţară îşi mo
dentlzează instalaţiile de prelucrare, precum şi se precizează politica 
de încurajare de către stat şi B. N'. R. Aşa că, .în I937• extra
gerea atinge un punct nemaicunoscut : 555 kg. aur fin şi 25.645 l>:g. 
argint fin - pe câtă vreme, în ·I92I, cantitatea de argint atingea 

cifra de numai 2872 kg. 
Iată proporţia de participare la producţie a diferitelor întrepriri-

d'eri pe anul I937 : Grupul „Mica" cu uzină de amalgamare şi flotaţie. 
la Gura-Barza, cu capacitate de cca 200.000 anual, a produs 55,80%' 
din producţie, Rimma 2I,90'%, Soc. „Aurum" 6,05 %, Soc. „Franceză" 
3,Io %, Asociaţia Albini 2,0 % şi restul întreprinzătorilor 7,08 %· Cei 
doi mari producători de argint sunt „Phonix" cu 9534 kg. argint, 

Rimma cu 7430 kg. şi diverşi cu 3832 kg. 
!ntreprinderile cari se ocupă cu exploatarea zăcămintelor de aur 

sunt, precum am mai văzut.: soc. „Mica" cu un capital social de 350 
mil. lei şi cu participare de capital la _afiliatele ei- Pyrit, Breaza
Zlatna, Aur, Mi.nes d'or de Stanija, Soc. Franceză de mine de aur din 
Transilvania şi cu regiuni de exploatare în Valea Morii, Brădişor şi 
Musariu; - R. !. M. M. A., care administrează şi exploatează: Re
giunea Baia-Mare, regiunea Munţilor Apuseni şi Valea lui Stan-jud. 
Vâlcea; Soc. „Aurum" cu cap. de 20 mil. lei; „Albini"; „Industria 
Aurului", capital Io mil., soc. „Petroşani" care posedă Valea~Borcu
ţului din regiunea Baia-Mare şi un complex de concesiuni în regiunea\ 
J ereapău, la limita judeţelor Maramureş, Someş şi Satu-Mare ; soc. 
„ Topliţa-Măgura-Concordia" cu un grup a'e concesiuni în jud. Hune
doara, cu qi.p. de Io mil şi, în sfârşit, micii producători, cu exploatări 
în mai multe centre din Munţii Apuseni şi în număr de 537 în Roşia 
Montana şi Io8 în Bucium, cari au produs, în I938, I88 kg. aur. 

N'u există date ofida1e asupra investiţiilor în această mare indus
trie, totuşi, din datele întreprinderilor, ele ar atinge cifra de I500 milioane 
şi nu există, de asemenea, date asupra participării etnice la capitalul 
angajat în această ramură de producţie. Din datele obţinute dela dife
rite întreprinderi, reiese că, în întreprinderile din munţii Apuseni, 
peste 90 % din personal sunt Români, iar la cele din nord, circa 60 % 
Români. După elementele publicate de Institutul central de statistică, 
totalul personalului întrebuinţat în aceste exploatări era, în I936, de 
I0.202 persoane, din cari IO.I93 cetăţeni români Şi 9 străini - 3 ingineri, 
2 funcţionari de birou şi 4 maeştri. Intre aceştia 9, capitalul străin are 

un singur reprezentant 1). 

1) :Metalele preţioase de Eugehlu Bădescu în Encicl. Rom., v. III, p. 705 urll!·. 
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9. -Industria chimică şi cea electrotechnică. 

Este industria cea mai importantă care alimentează toate cele
e vi~~ustrii şi, în număr de 270 fabrici şi uzine - dintre cari 37 
nam de petrol - ea numără un capital de rr383 milioane lei,găsin

-se, deci, în fruntea tuturor celorlalte : alimentară cu Io774 milioane, 
talurgică cu 7940 mil. şi cea textilă cu 698I milio"il.ne. Cele mai multe 
estiţii sunt plasate în industria sodei, a carbidului şi a rafinăriilor 

. petrol. Dispune de o forţă mohică de I82.ooo hp. - numai industria 
bidul~i este pusă în mi~care într'q singură fabrică, de 35.500 hp, 

de mdustna petrolului care dispune, toată, de 37.600 hp. Sub 
ortul capitalului şi al forţei motrice şi producţia industriei chimice 
ridică la I4,7 mld., faţă de aceea a industriei textile de I4,2 mld„ a 

1
ei .m~talurgice de Io,5 mld. şi a celei alimentare de I2,o mld. Şi, 
uşi, importăm produse chimice în valoare de aproximativ. zece ori 
i mare decât exportăm~ G:rmania deţinând 50 % din importul acesta 1). 

Toate produsele ch1m1ce - luate după articole - sunt fabricate 
4I9 întreprinderi - mari şi mici, multe din ele repetate de mai multe 
·, aşa cum sunt înşirate în 1ndicatorul industriei. Din acestea 24I 

t constituite în societăţi anonime şi în comandită, 4 sunt ale st;tului 
·nstituţiilor publice, restul de I74 întreprinderi individuale dintre 
·, numai I9 probabil româneşti, restul de I55 străine. N'um~i disti

·a, de lemn dela Dărmăneşti este a lui Ştirbey. Toate celelalte sunt 
aj~ritate .zdro~itoare, în mâini străine. In distileriile de ţiţei şi asfal~ 

e. mtr~pnndenle - cu excepţia uneia - sunt străine, 39 societăţi 
me Şl în comandită şi alte 8 individuale ; în industria sodei a 
cloriţilor şi carbonaţilor - 4 întreprinderi ; în sectorul fabric~rii 

donului şi glucozei, I2 societăţi şi alte 8 întreprinderi individuale 
• „ • „ 

re can numai un smgur Român; carbidul îl fabrică numai soc. 
ogen dela Diciosânmartin ; galalitul este monopolizat de II societăsi 
te :9 întreprinderi individuale ; în culori, lacuri, vopsele, cernele 
e~a de ~hete - 40 societăţi, 37 străini şi de-abia 3 Români ; disti
c~r?umlor o a~ î~ ~o:iopol A6 socie:ăţi; fabricarea sâpunului şi a 
anlor I9 soc1etaţ1 ş1 3I mtrepnnderi individuale; fabricarea 

;lor I9 s.ocit;~ăţi: ? Români şi alţi şease ; soda şi clorul este monopo-
3 man soc1etaţ1 -:---- Solvay şi Uioara şi al unei întreprinderi parti

;r~; încălţămintea de cauciuc este acaparată de 6 societăţi şi I Evreu· 
bmul tir::1p, s'au înfi~~ţ~t două fa~rici, la Braşov şi la Banloc, etc 2)'. 

··. ~ndustna ~arfumene1 _ş1 a cosmeticelor este, iarăşi, în mâini străine. 
cateva, can, toate, sunt evreeşti: legrain, Bouchait, Lubain, Coty, 

:) E1:1· /\ .Bratu - Industria chimică, Encicl. României, v. III, p. 1 010 urm. 
1 Indicatorul industriei. 
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Ravel, Puvet, Parfram, etc. Fabrica de esenţe „ Ciocanul", de asemenea 
evreiască, consumă anual Ioo.ooo litri alcool, după care câştigă, nici 
mai muU nici mai puţin 35.000.000 lei. Şi industria articolelor farma
ceatice urmează acelaş destin. II societăţi anonime şi 8 firme individuale 
lucrează în: această ramură. La aceste I9 firme, adăugăm numai 4 Ro
mâni -fără a lua în considerare cele zeci şi sute de laboratoare clandes~ 
tine meschine si murdare, unde lucrătoarele românce, plătite mizerabi 

' , cu câteva zeci de lei pe zi, ca şi în laboratoarele de parfumuri, îşi macin • 
sănătatea şi tinereţea în igrasie şi 1J1Urdărie, în întunerec şi otrăvuri 

Industria încălţămintei de cauciuc este privilegiul. Evreilor Bră~ 
n1şteanu, Fainsilber sau Bachis. Intreprinderile ,;Mioara" stmt orga..: 
nizate şi conduse de paşaportarii ~lindlin, Nord Samuely şi alţii----: 
sunt un ghetto, spune un cronicar, unde lucrători şi lucrătoare~ veniţi dela 
ţară, îşi varsă plămânii şi îşi săcătuesc trufia şi vigoarea lor de acasă l): 

La fabrica de acid sulfuric şi alte produse chimice dela Vale 
C:ilugărească - prop'l:ietatea soc. „Mărăşeşti", director paşaportar dela 
Budapesta, ingineri, cader, contabili, plătiţi în mod regesc, toţi sunt 
Evrei şi Unguri; braţele muncii şi personalul infeiior sunt Români 

11
), 

Şi, ca aici, peste tot, în ac~le sute de fabric;' cari în proporţie de 90 o/c 

sunt străine .. 
Industria electrică îşi are începuturile modeste în România vech 

incă de prin I882, când au avut loc primele începuturi timide - ca, 
de altfel, şi în alte ţări. In r889, îşi are începutul prima industrie indi
genă a acumulatorilor pornită de soc. „Ace. J?abrik A. G. Berlin" 
urmată de fabrica Leon Fournaraki în I907. Peste4 ani, avemsoc. an. 
„ 'l'udor" sub preşedinţia lui Saligny, cu capital exclusiv german, naţio
nalizată în I92I. După războiu, iau fiinţă societăţile ,;Reşiţa" şi „Ener-; 
gia" -Cluj. După I9]5, se crează industria fabricării becurilor electrice,. 
de data aceasta în mod temeinic, fiindcă au fost şi în trecut încercări, 
dar ele nu au reuşit şi au fost lăsate să fie distruse de concurenţa străină, 
iar fabricile cumpărate de aceasta. Astăzi, avem 5 fabrici „Eterna'! 
„Lumen", „Electrostar", „'l'ungsram" şi „Uzinele technice", cu o pro~ 
ducţie anuală de 6 mil. becuri în stare să satisfacă toate nevoile interne. 
Producţia de acumulatori electrici satisface şi ea aceste nevoi 

3
). In . 

dnătatea fabridi de ciment dela Fieni, a luat fiinţă, în Oct. I937•i 
cu capital românesc subscris de mai mdte societăţi, fabrica de becur.i 
electrice , Electrostar" cu o producţie de 6000 becuri pe zi. 

N'umărul tuturor fabricilor existente/ în I937 este de 38, din cari 

1) Por. Vremii din 18 Nov. 1938: „Mioara". 2) Ibid; 20 Febr. 1938: :Munc 
românească în jud. Prahova. 3) Industria electrică de N. Arcadian - Iată câteva, 
întreprinderi pentru fabrcarea acumulatoriior: „A. 13. C.", „Crypton'', „Eol", „Gal
,..ani", „Happecke" „Noi valux", „Rova", „Tudor", „Dura", „Vega", etc. 
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au .un capit~l învestit de .le~ 90.288.000, cu forţă motrică de 226I hp., 
cari ~u.creaza ~950 oamem şi cu o producţie anuală de 4I7.320.ooo lei. 
, . asfa mdust~ie ~e ma~e viitor este centralizată în proporţie de 55 % 
JUd: Ilfov şi Damboviţa, după care vine, Banatul, 'l'ransilvania şi 
covma 1). 

Cercetând datele Indicatorului industriei vedem că exi'st~ ' 
8 f b . . ' a, in 
, . I~ . a nci. de acumulatori şi elemente galvanice - dintre cari 

o.ciet~ţi anomme şi I Român. Pentru fabricarea de 
1 
aparate tele

i_ce ~i .de t:_lefoai:ie, există 4 fabrici constituite în societăţi anonime 
:nd1viduala strămă ; I singură pentru fabricarea de maşini electdce 

: ~mele d~ f!er şi domeniile din Reşiţa", cu investiţii de aproape 9. 
hoane lei şi cu I64 lucrători I). 

r.) Ca.rteluri, sind'.ieate trusturi 

Marele nostru economist A. r. Cuza spunea de mult că p t ţ1 d v • • , , ro ec .a. 
: ata unei mdustrii începătoare trebuia să fie pururea dominată. 
.mteresul obştesc şi, ca atare, ea trebuia să îmbrace caracterul de 
c~toare. Fiindcă este vorba doar de dezvoltarea, în anumite limite 
timp, a unei industrii posibile şi viabile, sacrificiile pe cari statul le 
pune, momentan, supuşilor săi, de a plăti cu preturi mari fabricate 
s:ori -~e calitate inferioară, toate se fac în vedere~ unor foloase posi

„~ 1n vi:tor. c~ o consecinţă firească şi logică, trebuia să funcţioneze, 
alel, ş1 deschiderea largă a porţilor la import a mărfurilor similare 
, reţ eftin şi de calitate superioară, adică trebuia să atârne, totdeauna„ · 
pra producătorului şi industriaşului această sabie a lui Damocles„ 
fi!iată ce aceştia treceau peste înaltul principiu care este de natură, 
. . ul, să asigure viaţa naţiunii şi liniştea socială : orice activitat;. 
'?du:11ă t~ebue să î~~epli~ească o funcţiune pe linia solidarităţii şi 
smţei naţionale, ad1ca satisfacerea unei nevoi în serviciul împăcat 
aţiunii şi individului. 

Da: lucrurile n'au mers aşa. Evreii şi toţi străinii au ştiut cum 
/g~m.zez~ ~şi ~1: re~şit în aceasta - întreaga noastră viaţă eco
_ ic~. şi spirituala mtr un angrenaj de speculare a tuturor nevoilor 
unn. Produse ale solului şi subsolului, produse ale industriei, precum 
rţele de muncă ale producătorilor şi muncitorilor toate au fost 
ula:e. ADar nu trebueşte pierdut din vedere o clipă măcar că, dacă 
e~şitv i~ acea:ta, ei. au beneficiat de o admirabilă conjunctură de 
eJuran - legi speciale cari au încurajat industria aşa zisă naţio-

1) Industria electrică. de ~· Arcadian ~ Iată câteva întreprinderi pentru 
. ea de :parat:,;elegraf~~e ş1 ~e~ef~,ane, de semnalizare şi radiotechnice : „Ind. 
că Roman<'asca , „Iron , „PhilifS , „Phobus", „Radio-Technica", „Standard". 
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nală, dublată de o protecţie şi prohibiţie vamală necondiţionată, în fond, 
susţinute de o largheţe de mituire şi conrupere care le-a asigurat atot'.7 

In asemenea condiţiuni dezvoltându-se, toată industria noastd puternicia. 

naţională a îmbrăcat caracterul de industrie prădătoare sau de industri~ 
falsă, cum au botezat-o economiştii noştri şi cum au simţit-o toţi cetăJ 
ţenii acestei ţări, dela data înfiinţării fabricilor de zahăr şi până astăzi.' 
Economistul Al. Holbau numea industria zahărului organizată în trust 
american o industrie care nu este pentru noi, ci împotriva noastră 1) _.::: 

lucru ce se poate spune, astăzi, despre toate industriile trustificate sa 
cari lucrează în sensul de monopol, chiar administrate â.e un singur individ 

Industriile activând în România, mică sau mare, au trecut de( 
faza organizării individuale la aceea a organi~ării colective şi au îmbrăcat 
dealungul timpului, cele trei forme - de cartel, de sindicat şi de trust'. 
Dacă o organizare în sensul de a-ş\ apăra fiinţa contra unei concurenţţ 
·de distrugere este şi necesară şi legitimă, organizarea în sensul, însă, de 
apărare numai a intereselor lor în paguba celor obsteşti, îmbracă, de 
da+:a aceasta, caracterul de ilegalitate. şi de atentat î.mpotriva fiinţei 
naţiunii. Statul însuşi a trebuit să intervină, în I900, silind fabricile d 
petrol să se. carteleze, împărţind producţia şi fixând preţurile, pentru c 
în felul acesta, să poată rezista concurenţei ameninţătoare a trustul 
american „Standard OilCo.". Dar nu sună tot aşa de candid intervenf 
aceluiaş stat, prin art. IO din decretul lege din I93I, potrivit căruia 
organiza un nou regim. de import-export, în sensul că, ~importul d 
instalaţii industriale - fie pentru crearea de industrii, fie pentru mărire 
actualelor instalaţiuni-trebuia să aibă prealabila autorizare a ministrul. 
de industrie şi comerţ, dată pe baza avizului unei comisiuni special 
ce urma a se institui printr' un jurnal al consiliului de miniştri. De unde; 
o stavilă creării de noui industrii şi dezvoltării celor existente - adk~ 
o limitare arbitrară a dreptului de illiţiativă în domeniul activită -'; 
industriale, cum şi crearea unui drept de monopol în favoarea vechilo 
industrii. Ceva mai mult. Chiar oficialitatea a stăruit pentru refacere, 
forţată a cartelurilor de uleiuri vegetale şi înfiinţarea unui oficiu de cu 
părare a materiilor prime şi, eventual, de vânzare a uleiurilor brute. 
multe industriis'au angrenat şi în acordurile trustutilor internaţionale

2 

Sindicatul proprietarilor agricoli din România, referindu-se 1. 
problema protecţiei vamale a industriei-So% evreiască, cu 80° 
personal evreesc - spune .că, dela I925/I926, când s'au desfiinţa 
preţurile maximale, a căpătat prin lege dreptul de a vinde foarte scum 

1) A. Holban, în Monopolul zahărului în România-Iaşi, 1902. Vezi şi Corneli~ 
Casassovici- Chestia zahărului în România-Târgovişte, 1914; ·după A, . .c.~ Cuza 
o .. c., p. 732 şi urm. 2) Guvernul şi <:artelurile în Univ. din 30 Nov. 1934. 
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odată cu închiderea graniţelor rin ta . ' 
ele străine pentru produsele ro~ A . xe ~amale, ~ au închis şi gra-
străinătate decât cu preţuri· fo rt ane~.1 can nu mai puteau pătrunde 
. . a e mici. De aceea p bl . 
la noi nu estţ legată de existenţa sau d .' ro ema evreiască 
avantagiile economice ~ari ad V t : ~ee::::stenţa Palestinei, ci 

. nici o altă ţară din lum . ;) evara e pnv1leg11, pe cari nu le găsesc 
e . 

In anul r.9~9, au funcţionat în toată ţara 226I societă . 
e cu un capital de 

49
.922 298 . 1 . . . ţi ano · 

•· . cu. un eapital de 8 39r.39~.oo:oo fă~ă ~intre ac~stea : bănci -
dustnale, su cap 

3
6 6I

7 997 
d 1 .. · N. R. ' 94I soc. anon. 

.46r.087.ooo · 
755

· · · · .. ooo, lll. e e 589 în Muntenia cu cap. 
' soc. anon. ccmercrnle cu 

Muntema 572 cu cap 
3 47 

. . cap. 4.I3r.5u.ooo -
cap. 369.995.0 o - în ·M~nt7.9.32.ooo' I9 soc. anon. de asigurare 

. . d. enrn, 17 cu cap 334 99~ 
,()n· iverse, cu cap. 4Ir.404.ooo dint : , .)·?oo; ~5 soc. 
p. 335.239.000 2). ' re can, 29 m Muntema, cu 

.. Şi, în modul acesta, toate aşa numitele . di 
de desfacere sau oficii de A · A . şm cate de producţie 

· vanzare - m realitate t t · 
.01 o dezvoltare uriaşă, datorită celor doi fa t. . d rus un. - au luat 
sus : regimul de politică vamală rotec . c. or: ~spre ~an am vorbit 
resată în operaţiunile a t , P ţion:sta Şl acelei lumi politice 

. ' ces or monopoluri cari 1 . ' 
cut ş1 n au crescut prin ele înşil . . f ' 'A a noi, nu s au . 11 . e, c1 au ost create m mod tT . 
pu or principal fiind realizarea unui b fi . ' ar 1 1c1al, 

'ea consumatorului. Şi astfel aceste. ad:;:racm cat m~ ma:e pe spi
lill pe întreaga ţară. Intr'un limba· . ~e trusturi deţm mono

bande de specillare a nevoilor ~~:1 tf uţm sole~~· le-a~ putea 
cu~pere cu preţuri derizorii produsele şţă~:::;~w:m orgam~ate. ca 

c1torului, ca, pe. urmă, să vândă. e . ~ ş1 munca ş1 obida . 
.. au beneficiat de tarife vamal p preţ1:n :itmtoare produsele lor, 
,de prohibirea articolelor concur:nf:~:e~!pon~te'. ;e conti~gent~rea 
ransport şi de taxare o ş1 e toate mlesmrile 

' -:Jrmător unui decret. lege din I V 

:()ntrolill cartelurilor au t b •t 93?, ~arevregl~menteaza funcţiunea 
}Carteluri, rămânând' mult:e n:~ sa-ş1 mart':nsească existenţa 88 
. ă, fără forme prin tribunal şi ~~~scu~l':. :an funcţionează pe sub 

sv dv A . pu 1c1tate. 
a am cateva ilustraţii ca să de dăm s V 

c;elor comerciale şi industriale ~ari s'au ca~a;n; de numa~ill aşeză-
mentele Avieţii economice angajate. e a ' precum ş1 de copi-

Astfel, m domeniul alim t · f .. 
luri, anume: toate cele I~n f:br, .r~9d abrh1c1 sunt angrenate în IO 

· · nci e za ăr 6I întrep · d · d 
n gazoase şi mineralizate 3 fab . . d b , nn en e . . ' nc1 e ere, 6 de scrobeală, I9 de 

_r) Dm anchetele întreprinse de ziarul pe 1940. . „Curentul". 2). Statistiea soc. anon. pe 
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bombonerie, de ciocolată şi derivate, 6 de făină, 14 de drojdie compri

mată, 8 de ghiaţă şi 2 de malţ. 
In domeniul industriei chimice, în 18 carteluri 59 fabrici : de oxigen, 

acid sulfuric, sulfaţi de cupru, superfosfaţi şi îngrăşăminte, oxid de zinc, 
sulfaţi de fier, sodă caustică, eter, butanol şi butilacetat, acid carbonic, etc. 

In domeniul metalurgiei obişnuite, aproape toată industria şi 
comerţul sunt angajate în 35 trusturi şi anume: produse de fier şi fier 
beton, oţel, fier comercial fasonat şi profilat, tuburi de fontă, produse 
laminate, cuie, tablă, mărfuri şi tăbliţe emailate, broaşte şi lacăte, 
articole de fierărie -.şnruburi, nituri, piuliţe, ţinte, cuie pentru pot-

coave, lanţuri şi altele. 
Avem şi 2,trusturi pentru talpă şi pielărie. 
In domeniul materialelor de construcţie : trustul cimentului cu cele 8 

fabrici, r al cherestelei cu 15 din cele mai importante exploatări forestierec 

r cu 6 fabric~de geamuri. 
In domeniul textilelor: 2 fabrici într'un singur trust; câte unu~ 

pentru felţnare de vânt, pentru plumb şi ţevi de plumb, pentru dozele 
Bergmann ; pentru articole de marcă, parfumerie şi cosmetice ; pentru, 
fire D. M. C. - în care sunt angajate 16 firme comerciale; pentm 
cântare ; 2 pentru petrol ; 4 pentru hărtie, articole de librărie şi cre-

ioane, mucava şi carton. Şi, în sfâtşit, 4 pentru expediţii internaţionale 
1
). 

Este interesant felul de organizare altrusturilor. Aşa, de o pildă, 
trustul cimentului - întemeiat încă din 1902 numai între cele 3 fabrici; 
existente, (Brăila, Azuga şi Cernavoda) la cari s'au alăturat pe urm" 
şi toate celelalte - s' a asigurat de un regim vamal protecţionist, a fixa 
preţuri scăzute la periferia ţării, a închis unele fabrici mai mici, a îm 
părţit ţara în sectoare de consum, a fixat preţ identic la toate fabri~il 
şi cota de lucru pentru fiecare din ele, a înfiinţat şi aşa zisul biurou d 
vânzare al cimentului fabricilor unite. Acest cartel are c~ reprezentau 
general pe evreul P. Pauly, personalul de conducere compus num . 
din Evrei şi sttăir:i, iar peste 85 % din beneficii trec peste graniţe 

2

) 

De. decenii lungi, lupta s'a dus, la noi, contra trustului zahărului 
fără a fi înregistrat însă vre-un succes. Deşi, în ~935, consumul zahă 
rului a scăzut cu 3800 vagoane ~i, deşi suntem ţara cea mai inapoia 
din lume sub raportul consumului, totuşi, lupta şi înaltele consid. 
raţiuni de ordine morală şi sccială n'au dus la nici un rezultat .--în'. 

1) Vezi univ. dm Iunie 1937: 88 de carteluri şi-au mărturisit ecistenţa. 2) ~ 
Vremii din ro Ian. şi )2 Febr. r938. Din cele 11 fabrici : 2 cu capital francez ş1 
fond social de 500 mil.·; l cu cap. belgian- 180 inil.; l cu cap. german săsesc- I 

mil.; l cu cap. eleveţian-'- 20 inil. şi 5 cu cap. românesc- 160 mil. din cari 124 
capital curat românesc. De unile, deabia 15 % capital româbnesc şi 85 % străin. ln 193, 
s'au produs 70.800 vagoane peste consumul intern de 25.000 vagoane. 
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stria zahărului rămâne . . . . 
ult ca toate celelalte spec~:e1daşd1 mdus~1e parazitară, dacă nu. mai 

' an eopotnvă pe .. d At 
e muncitorii din fab · · · pro uca orul de. sfeclă 
. A . nc1 Şl pe consumatori 1) A · · 1 v , -
i: impotnva trustului h Art· . d . V • ce1aş1 upta sa dm;. 

• V a 1e1, eopotnva de du A . 
sociala a naţiunii, fiindcă a dis re . şi:ian m ordinea moralll! 

. ri puteau să promoveze cultu;a ~it .t~~te :naltele consideraţiuni 
o.nstituit în 1931 când a lu t f .. ţv ş f. c.ivihzaţia. Trustul hâttiei s'a 
·f 1-.. a un a o1cml de VA A . a~nc, -·rămânând pe di f V f b . . anzare, in care intră 

. n a ara a nea dm c · A 

raporturi cu acelaşi trust CA t• ·1 are1, care, insă, stă 
. aceasta rezultă din fapt~l aşv 1guln e ~cestor ~abrici sunt fabuloase 

t
v Ca, a nOl Se Vllld hA t• 

roas a cu preţuri cari la ' e ar ia cea mai . , un moment dat a t 
rustul geamurilor - care 1 t . A , .. u recut peste 300 O/o 2). 
matoare - cu un exp'.)rt ~vfelş ~ Şl m ~oţ11 noştri şi în lumea con-

. m ontor mai ales în Pal t. 
te cu totul în mâini evreeşti c 1 6 f . . es ma şi Turcia> 

ven" nu este· decât forma ,d uh~e ev abnc1 cartelate. Societatea. 
ă sub dictatura a trei ma naţ~g. izata ~ acestui trust. Acest cartel 
aufmann, Bachus - evreu ~n~ şi. s~a1: m fruntea lui alţi trei : Oscar 
.re conduce şi o aşa zisă ban::1 . aporta~ fran~ez, evreu spaniol> , 
s. tale „Nico". Scmnpirea ac t . şi edste Şl ~ropnetarul fabricii de; 
1ut11. Negoţul mare îl fac Ev .. . A . V ecu once conside-ţ. . es Ul pro us a mtr t . 
+{ . ren şi, m mica măs V Aţ· 

Oyi can ~u~t mereu terorizaţi 3). . ura, ca iva Români 

Toata mdustria chimică stă sub stv A . v. A tAl . apamrea a 18 cart 1 · A . 
' m a mm soc. Mărăşeşti-Buc î ,., . . e un, m can, 

ro, R. I. M. M. A. în 5 M s :t n ·' trusturi, Phonix-Baia Mare 
• V • ' o cov1 s - Oradea în S 1 · · · 

nea de spirt şi industrie chimică-Tim· A 3, A o vay şi Pnma 
ează în câte unul : Coroana - B işoara m cate 2, după c:ari 
ţii Goldenberg Ancora F b . uc„ dCrono~, Solex, Nitrogen, Sfinx 

B ' ' a nea e acid · carb · C ' 
_,.. raşov, Ancora. Oxigenul este an . omc -c:- olentina, 
r trust „Sfinx şi C D f g~3at, cu cele II fabrici în.tr'un 
f o. es acerea oxigenului"') T v . . 

s acerea petrolului este domin t V d d V • • • oata mdustna a a e oua trusturi „Distribuţia'i 

, _1) Multe fabrici stau închise ri . . . ~~1~1j~~e!~e :ieni!ul prin, scumpi~e~ l:mds~~;:;i:~~-~ parte.din be17efi ciul trndulni 
da • u . N. Iorga, desfiinţând cartelul z. h" ]numai cu.3 le1 la kg. a realizat 

r m 1934, constituindu-se din ', a aru . a scăzut dela 40 la i i .()~e~~7 şl2~ leRi. vI'ezi _şi „Parazitisi:~r·i:~::r~~~~;~tar" cu1uu11.41'n-R15 le~: ~n. 1~3~~321: 
· · oamţescu I d h. omarua" d · ~ea, Buşte~, _Petrifalău, P~N~a~zac~:l~ 1

9
2

6 :) Tri;s~ul hârtie este f~r:;t 
d~ 967 mil., iar Buştenii 818 mil .t: p ung, Zarneşb ş1 Scăeni-Letea. are . 
mCe1hl., ilar B1:1ştenii 29!. Hârtia <Î/nmF'j~l1a1nd 1936,939-:---- Letea a realizat bene!f~~ 

os ovac1a 
1 

k h' . a cea mai bu " t · • · 
o,50 kg. iar Îa nbg_. ar8he _de rotativă satinată, în 1936 ;7a cos 6al i:i. l,934, 5 lei 

19 . , " • I 12, 2 ş1 13,65. Vezi N I • ' , 5- e1' in·Germa-
34 Şl C. T<:1slauanu, în Univ 

1940 
. S · orga m. Desbaterilesenatului din 

~· 7?zd~ şi I. C. Brătianu Chestiunea. hA~t~c1,1mBpeşte hârtia? Vezi şi Trustul hâr 
m11 In 23 şi 24 S t a iei uc 19?4 de D R I -ci · M d' . . A ep · r938. Cei trei ma ţi . · - ' · · oaniţescu. 3) 

IUnl e iaş, D1_c10sanmartin, Putna Ploeş}n~ d. Ha:ina:i:el'. Duboix şi Eeja. Cele 
e, 1938. ' ,1, ur a ş1 Scaem. 4) Univ. din J 8, 19 

- 1:.yreii În T~ril~ f:omâne~ti. 
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şi. „Steaua Română" -în prima, intrând 4 uzine, iar în 
a doua, u·1). ~ 

,Am spus mai sus că, în afară de trusturile cari şi-au mărturisit 
~xistenţa, mai fiinţează altele, infinite la număr, cari speculează în 
mod tiranic toate compartimentele vieţii economice şi spirituale , ale 
ţării. Iată, de pildă, o societate evreiască S. A. R. P. I. A., sub atotpu
ternicia grupului Ira Vemer, Solomon şi alţi 20 mari capitalişti evrei 
cari speculează hrana populaţiei sărace. Măcelarii angrosişti evreo
maghiari, dispunând de mari capitaluri şi constituiţi în societăţi anonime, 
servindu-se de cozi de topor, reuşesc să impună regimul de preţ al cărnii 
:şi se bucură la abator de un regim de tăiere în paguba micilor măcelari 
creştini. Preţurile la alimentele obişnuite.- ouă, lapter unt, brânză, 
zarzavaturi, etc., sunt dictate de intermediarii evrei cari exercită, 

prin sate, un monopol de acaparare şi speculează, deopotrivă, pe pro
ducător, consumator şi detailist. Aşa că tot. comerţul alimentar engros, 
:altădată. românesc, este străin şi evreesc 2) ; precum şi soc. „Frigul" -

. ll111 cartel patronat de Loverisohn, Davidsohn, Similovici, l'eofilovid; 
etc 8). Industria alcoolului număra r72 fabrici, dintre cari 60 străine, r5 
româneşti şi 95 evreeşti. 

Industria de cherestea, ·ca şi aceea a tipografiei şi editurii încă
puseră în mâini evreeşti şi, de aci, tirania presei şi a cărţii evreeşti -
precum s'a spus la locul cuvenit-difuzată prin librăria şi colportajul 
monopolizate de Evrei. La acestea, se. adaogă monopolul teatrului şi al 
criticii literare, al filmului şi cinematografului" al tuturor agenţiilor de 
publicitate, trustul biurourilor de copiat acte, al fotografiei şi fotocopiei. 

Comerţu1 de import export este stăpânit de Evrei cari deţin ş· 

reprezentanţele şi comisionul. Operaţiile de compensaţie tip Cager 
monopolizează aproape toate autorizaţiile de import, ţinând la dis~ 

creţia lui toate interesele comerţului şi industriei. In păienjenişul acesta 
ţesut de străini şi Evrei, bietul negustor, industriaş şi consumator român 
era o muscă imobilizată şi la dispoziţia marelui maestru al speculei 
care este Evreul. 

Dar şi anumite întreprinderi împânzeau un centru oarecare c 
nenumărate sucursale, ca „Sora" şi „Herdan" sau un singur ins, ca 
celebrul"" Lazăr. ·Gorowitz, care avea, numai în Bucureşti, 5 magazine 
de pălării, sustrăgându-se cu mtiltă dezinvoltură dela obligaţiile către 
fisc şi înzestrarea armatei. 1). 

Evreii erau în ajun de a monopoliza industria hotelurilor în capi-, 

r) „Marile fortăreţe iudaice în Neamul :Românesc din Oct. 1937. La acestea, s 
alătură toţi furnisorii de păcură cari sunt aproximativ toţi Evrei. 2) Por. Vremii di 
I\?37 şi Buna Vestire din 4 Martie, 1938. 3) D. R. Ioaniţescu- Discurs relativ lamo 
nopolul peştelui şi soc. „Frigul", Bucureşti 1925. 4) Ziarele. 
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ă: !ot personalul st _perior dela marile h tel . V A 

ăiru, pe câtă vreme, Românii sunt s V V ? un ~unt V suta 1ll sută 
evreu, Zisu, exploata patru mari h~:l~to~~· ~amal1, maturători, etc. 

Gociman; altul Mişu R b . . e ~n · arna, New York, Nisa 
Veneţia. Până în r940 3o4sehn terlg .. Princiar, Luvru, Lux, Carol, Lido 

. . ' o e un erau exploatat d R A • ec1 ş1 30 de Evrei 1). · e e omam, 2 de 

. Toată industria şi comerţul d uf V • 

"'runţişuri şi altele sunt cartel t . e m~n actura ş1 galanterie, de 
. a e ş1 servite de fabrici · · · 

ti evrei şi străini în condi'ţi' . · "al Şl mani engro-. ' um spec1 e. 
Dm r3 fabrici de cuie ş' d · 'd 

ul vegeta~ A A d 1 ~3 e aci carbonic lucrau numai câte 3 
mcasan numai tanti m · ' 

ân. Fabricile de plumb . d de e pe spmarea consumato:t;ului 
CI . . vin eau upă bunul plac - cu lt Yi?ţ • 

UJ, cu altele în restul ţării 2) Sf d . a e pre un 
ă importată i î · oara e Mamlla cu 92 % materie 
elată - din 3 şfabn. ~arte p~elucrată cu câţiva lucrători era şi ea 

nc1 numai una lucr . d 
ui Gronsberg, era decretată industri a c~ prov us~ surogate Sizall 
nopol şi era în st v V • e naţionala, vindea cu preţ de~ 

Industri t are sa ~pre~sca importul veritabilei sfoare Manila 
a ransportunlor mcăpuse şi A • • • 

ea concesiunilor pe şoselele . . al ea .P~ ma1m evreeşti. Majori-
ăin şi evreesc Puţi d" el pnncip e şi Judeţene erau monopol 

. · ne m c e multe : Grupajul A S N 
rile fortăreţe iudaice"_ ·1 roman, · . T., etc. 
ţ " . cum e numea N. Iorga - erau R d 
. a ' societate care s'a substituit st tul . A d . " e e-
i şi căreia era vorba să i se d A : ~1 m. n~pturile asupra petto
v condusă de d . V • • ea in regi regium neexploatate, fortă-

rt.' V ţv" " 01 cap1tam de întreprindere" Zentler şi Şain Ad 
area a era o bancă evreiască î f 1' V • • ' • oua 

opolul desfacerii produselor C :. ·~ iment car~1a 1 s ~ concesionat 
it ţara în Iun . A • ••• • • cu agenţi evrei cari au îm-

. • vt d A g ~1 lll lat cu familiile lor găsindu-şi şi alte îndel t ' • ' 
ca oare e caştiguri i c d V A • A e mc1n 
,mai în<I.ep~rtat sat :I ~:~ ~ .P3J ~mam 1ll subordine, până în 
cii Marmorosch & Blank. rue1 . ste vorba de „Discom" al 

Am spus în altă part V • d . 
. este exploatatav d e ca 1ll ust~1a. ceaprăzăriei şi croitoria mili-

e r3 case evreeşh şi 3 A t · I 
ui şi a pietrelor preţ· . . romaneş 1. ar prelucrarea 

1oase, precum şi meşteşugul .. 
"ei argintăriei t' . . gravur11, a ceasor-
trle sunt ' op 1ce1 ş1 a tuturor branşelor legate de această 
Pe~t un monopol evreesc, precum s'a arătat la lo:ul cuvenit 

ru ca specularea nevoilor unei ţări întregi să 1 V. 

~----
e reuşeasca, 

r) Datele sunt obţinute dela I Ghi " 
catu!~i hotelierilor. Hoteluri româ~eşti . ~~~~nu - Galaţi, secretar general al 
tmel~a, Capşa, Dorobanţu Dinu Egipt .E I . e, Am?asador, Bucureşti, Basara
, Chiriazi, Liric Lido-V~neHa, „„ d , xce s1or, Paris, lîruntetti, Traian Union 

llalld R · ' ~ t" ' ~u.o em, Pallas Mil M Id ' ' 
. . ' egi;ia, R.omania, Stoenescu, Splendid S i di:i;· l o "ova, Nord, Opera, 

Şl I1:1pen~I. - Dacia şi Brutus· greceşti . , { tn 1'.1'c, San~ulescu, Solacolu, 
3) Ib1d, din 1937 şi 1938. ' res u evreeşti. 2) Umv. din 21 Martie 
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. . lt metode. Inainte de toate au organiz 
. . • t bumţat mai mu e · 't Evre11 au m re . . t 1·1·1or prime pe preţuri ca 

d 1 ţv V eşti ş1 a ma er 
acapa.rarea pro use or aran . t . . ·sm oraanizau lipsa. pe piaţă···. · v · tac ş1 cm1 o · · 
scăzute. După împre]urari, cu f t te ş' i în al treilea rând sa 

. . duselor manu ac ura . ' . . . 
a acestora ş1 a pro 

1 
t a sta în cale - prm mituir · tot ce e-ar pu e 

concomitent, conruperea a . d , consiliile de administraţi 
d t ·1 · prin 1ntro ucerea m . V • • 

engros sau en e ai ş1 ' . ·1 , lt - aşa numiţii şa basgo1 
·1 cu i·nfluenţă m cercuri e ma e a oameni or 

ai economiei naţionale. t 1 o motivează - prin pre 
. . manufactura e or 

Orice scnmpire a . t• d a o duce mai departe fa 

Şi audienţe ministeriale - prm n~pu l~~a .. ed lucru prin mărirea eh 
„ 1 · ş1 a mam11 e , · 

de scumpetea matern or prime 1 1 . grevează mersul normal 
tuelilor de inves:iţie, a crean~e: c~ a~easta, încep invitaţii solemn 
lUcrului şi proprieta~e~, etc. ~\e :~~e continuă cunoscutele şi nesfâ . 
Şi stăruitoare la comisiile specia . di· d îşi aranjează afaceril . ş· t t şa de solemn ş1 can , 
Şitele tratative. 1, 0 a 1 tru a produsului cutare sa 

, v · e la kg sau a me , .. 
cu o nemsemnata scumpu , . V 't va zeci sau sute de mihoa11. 

• ţv se soldeaza cu ca e „ 
cutare, ceeace, in esen a, . l 1 V' lorifidirii produselcr ţa 

I 8 ind1cele genera a · < 
anual. Intre 1930 93 ' . , .t 1 67 00 : ar ace e ale prod 
răne"ti a pornit dela 68,2 ş1 s a opn t~ 1. 03' 8 Marea finantă 

-; . •t d 1 93 2 a a m ' . , 
selor industriale, porni. : a : t' rvirea unui întreg popo 

. . ' coalizat 111 ru ase . 
marea mdustne s au . . cu deosebire prin meto ' t·-t a·u~ae 1na1 

La acest rezultat, s a pu u. J u? d se la componenţa consiliil . , v , su::. _ oprin u-
de conntpere de JOS p~~a 1ll N Iorga în î\fartie 1934, în oe 
de administraţie. Politica - spulnea . . cii nationale - a fa1sific 

ul · upra prob eme1 mun , . 
baterile Senat u1, as . . . V • ră în domeniul în care mt7 
indu. stria şi a creat industria fntndtcal ~raDse1g. auce~a au int~at o mulţime' 

. · · · d. partea s a u Ul. • · de anunnt spnJm m .. 
1 

t cari vin fără capitalun 
. . v · · , industn1 e noas re, . 

categorn de stranu m . . , f . t în lupta contra dezrobi 
v •t TT alt pubhc1st, nem nea . V. 

fără pregan e. vn , t ri·nderi evreeşti ş1 strame m 
• V •t , 19".)6 la 1700 111 rep . . 

econonnce, a gas1 n~ .. J. '. ·bv •ţ· t ată fauna politică - foşti pn 
. t re ·politiciam cui an 1, 0 . · t 1mportan e, :.J93° . f t. refecţi şi şefi de cabine , 
miniştri, miniştri, ~arl~mentan, . otş 1 p tantieme şi lefuri o sumă e 

.d 1 1 primeau ca Je oane, . 
toate parh e e, car . . . ţ 1. t V dării it1tereselor naţ1ona 

· 5 o ooo lei - pre u ra · 
primată pnn ~:2.:: .oo ·. V •• mâne ti. La 390 mariinstituţii fina!{Cl 
şi a îngenunchiam de~mtaţ:1 ro ş t. de erau băgaţi, în J936, 86 

. . . d t ale dm Bucureş 1, un , 
comerciale Şl 1ll us n . . , lvt"t 675 000.000 - ca 
membri dintre personalităţile politice, sau pa_ 1 1 ~ toţi patrona 

, d. A ortul acestora era snnp u . V 

800.000 anual m me ie. p . . . u tarife vamale dupa c 
şi încurajau loviturile EvreiloF sau 1~ a~1g:~ai spre ei furniturile st. 
mandă şi dorinţă ~au îndr;ptha~, ·mdas1rv i:a.ulescu -în{re 1920 înco~c 

. s· ' a1uns -1nc eie r. . V 1 tului. , i aşa s a d E i de pe c:,pin;irea noastra ş 
la cele 90-100 miliarde stoarse e vre - . 

( 

373 

pararea tuturor pulsaţiilor de activitate ale econom1e1 naţionale. 

··, mai simandicoşi, făceau parte din 3-7 consilii. 1) Numai după 
rtea unuia din aceştia se poate vedea din câte anume consilii facea 
e. Eu am numărat la unul din aceştia nu mai puţin ca 23. 

Aceasta în stil mare. Dar acapararea produselor· ţărăneşti se face 
e. tot întinsul ţării unde mişună agenţii sau chiar membrii cartelaţi. 
în toate judeţele Basarabiei - şi aceasta are loc în aceiaşi sau în 
inică măsură şi în celelalte provincii - „mişună speculatorii, cartelaţi 
inpărţiţi pe sectoare. Fiecare sector este alcătuit din cel puţin 

le unei plăşi şi în fiecare sat s' au stabilit cei cari cumpără produsele 
·. uilor. Dacă vre-un sătean trece peste reprezentantul cartelului 
junge în alt sat, în cel vecin, el nu mai găseşte preţurile oferite 
1 în sat, ci micşorate. Este astfel silit să se înapoeze la el în sat 
eh căciula în mână, să se închine speculatornlni din sectorul 

·· ectiv" - aşa expunea situaţia un înalt magistrat din această 
:Vincie . ..a) Tnisurturie sau cartehle locale dictau preţurile după 

îi lăsa inima. De aceea, mazărea se vindea la Bălţi cu 600 le.. 
,kg., la Tighina cu 850, la Braşov cu 1400, la Oradea cu 1600; 
·cartofii la Galaţi cu 275, iar la Silistra cu 500; 3) sau nucile miia de 
ăţi la N'işcani cu 40 lei, pentru ca; la câţiva km., să se plătească între 
::__r90, iar la export, descojite, cu 100 lei~g. sau 100 kg. nuci se 
tea la Hotin cu 700, la Cernăuţi cu 1500, iar la Arad cu 1800. 4) Vinurile 
hinite din ·podgoria Nicoreştilor s'au vândut, în toamna 1937, 
e 15-20 dal. 5) Nu cunoaştem cum s'au cumpărat în Basarabia 

alte regiuni, dar ştim că toată această plagă de mişiţi ; şi de negu
.. sunt evrei şi că ţoţi aceştia au cumpărat vinurile Odobeştilor şi 
Drăgăşanilor cu 20 lei dal 6). 

Din acest dezechilibru: între scumpetea excesivă a pro<fuselor 
ufacturate şi eftinătatea ridicolă a celor agricole, a rezultat un deze

'bru social care se manifestă prin o sărăcie desăvârşită a claselor 
· citoare şi prin îmbogăţire fantastică a claselor parazitare. Să dăm 
a ilustraţii. Institutul social român reÎatează un caz tipic, acela al 
lui Pangarache din Briceni:.B:otin, care încasa pentru 600 stră

. de-abia 200 lei din cari 100 îi rămâneau pentru întieaga familie 
săptămână, pentru ca intermediarul evreu să le desfacă la Chi
cu noo.:7) Trusturile lui Auschnitt vând fierul cu 10-12 lei kg., 

e cu 14-15 lei, tabla proastă cu 18-25 gk., pe câtă vreme fierul 
Străin Se oferea la import CU 2-3 lej, Îar tabla bună Ctl 4-6 lei kg. 8) 

r) Por. Vremii din 8 :Mai 1938 - Pacostea consiliilor de administraţie. 2) Univ. 
·e, 1937: Sub urgia speculei. 3) Ibid, Nov. 1939· 4) Ibid, r8 Iunie, 1937. 5) Ibid .. 
·Mizeria din podgoria Nicoreşti. 6) Congresul Ligii culturale, 1937. 7) Univ. 

Iunie, 1937: Intre vorbe şi fapte. 8) Gr. Iunian: Cartea pentru. ţărani şi 
·tori, 1937. 
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Incă o ilustraţie pilduitoare. Neînfricatul publicist Pamfil Şeicaru a ana
lizat veniturile industriei de uleiu extras din floarea soarelui. Ţăranii pro
ducători în număr de 200.000 realizează, după cele 18.ooo vagoane, 72 
mil. lei, din care sumă câştigă de-abia 200 mil., ceeace revine de fiecar 
plugar câte 1000 lei. !n schimb, cei loo industriaşi „o impresionant 
defilare de nume evreeşti", beneficiază fiecare câte 12.500.000 lei, sau 
toţi la un loc, r.250.000.000. Sau, în procente : f ţăranul câştigă 2 %: 
iar beneficiarii muncii plugarului român „colecţia haldeică" dela pag 
442 a Indicatorului industriei româneşti - 120 %· 1

) Am redat în alt
parte cum aceşti misiţi şi gansteri ai acapărării au colecţionat, numa· 
într' un an, între 7-800.000 pielicele de astrahan cu câte 50 lei bucata 
realizând, din vânzarea lor în America, aproape l miliard lei. 

Prof. Agricola Cardaş, într' un articol din „ 1J ni versul", ne descri 
cu competenţă şi sugestj,v, cum aceşti mişiţi săcătuia.u pe preţuri de nimic 
toate bogăţiile Moldovei Şi ale Basarabiei, aşezaţi prin târguri şi târguşoar 
unde ţăranii îşi desfăceau produsele muncii lor. Astfel, ei acaparau toat 
cerealele din Să venii Dorohoiului, din Bivolari, Podul !lo~ei, Tg. -Fum o 
Băceştii Romanului, Bereştii şi Bujorul Covurluiului, A{oineştii Bacăul 
şi Buhuşii Neamţului. Bogătaşii evrei deţineau tot comerţul de cere 
fructe, lânuri, pielcele din ţinutul Bricenilor }fotinului, precum şi î 
Glodenii şî Făleştii Bălţilor, în Zguriţa, Căpreşti, Dumbrăveni. In Călă 
raşii Lăruşnei, ei stăpâneau cu drept de monopol tot comerţul în s · 
mare de nuci, struguri, prune şi altele. Evreii aceştia arvureau încă di 
iarnă toate produsele ţăranilor, cari lăsau în prăvăliile evreeşti tot preţu 
vânzărilor". • „Dacă am privi - spune acelaş profesor - pe o hartă, poziţi 
acestor târguşoare, vom aprecia calculata lor aşezare la d.rumurile d 
mare circulaţie, la punctele de intersecţie a acestor drumuri, la pun~tel 
prin care neapărat trebuiau să se scurgă produsele ţărăneşti. !n aces 
târguşoare, se colecta lână, brânză, pieile şi pielcelele, fructele, cereale 
etc. şi se formau partizile pentru casele mari de export sau pent 

consumul oraşelor însemnate ... " 
2

) 

In aceleaşi culori întristătoare aveau lcc faptele şi în Moldo 
şi în Bucovina, în Ardeal şi în Maramureş şi peste tot - trusturi. 
cartele de acaparare cu preţ cât mai scăzut. Şi reacţiunea nu venea 
nicăeri. „Fiindcă nu· este un atac violent care să ne îndârjească. Ai 
este o roadere înceată, este o putere corosivă care face - ca picătu 
care găureşte piatra - din ce în ce mai mult loc pentru alţii, din ce 
ce mai puţin loc pentru noi" -Aşa spunea N: Iorga la congresul Li 

Culturale din N'ov. 1937· 
r) .Curentul din 3 Martie 1940: „A. B C. românesc". 2) Univ. 7 O~ 

94r - „Colonizarea Ml}cedonenilor". 

I 

CAP. II. 

INVAZIA IN VIAŢA BIOLOGICA ŞI SPIRITUALA. 

a) Invazia Evreilor în domeniul 
mijloacelor de educare a poporului 

. . ~u c~t ~egimu! democratic se întinde la noi, cu atât s ·~ . • . 
daica se mtmde şi se întăreşte v • d . . ~m:r~a: . • gasm u-ne divizaţi Naţ· a1i · • 
mocraţ1e sunt două noţiuni contrad· t .. D ·. rnn sm Ş1I 
daică, naţionalism - reacţiunea nă1s~uotr:i. emtocracţ1a este invenţie 

t 
. d a spon an odată cu p "I! 

po nva emocraţiei. Nu armatel f • . . . oporn~ 
.ste tot, ci presa iudaică care a za ev ;anceze_ au mtms 1de1le liberale 
tăreasccă Jidovii. pac1 omemrea, ca să crească şi să S(?: 

La noi, ca şi aiurea dealtfel Evreii au 
cerirea întregii vieţi a naţi" unr 'L A pr~ce~at foarte metodic ÎD 

. . 1. a mceput, saraCl dar mai ale . . . 
se mulţumeau cu câştigarea de teren î .' . . . s puţilll„ 

m văzut, din cele expuse la locul cuve:~om:rţ,. md~stne ş1 fnfilnţe. 
1857 • V • ' ca e1 se mtroduc de-abia 

'. m presa, prin „Israelitul Român" al lui Barasch di~· B d . 
re, pnmul, a dat semnalul de ·alar v • • • • • • ro y „ 
re ar fi trăit ccirele<Y1ona .. 1 . I ma a~upra poz1ţ1e1 mJos1foare"În 

A • oi nl Ul. n şcoala, de asemenea. . . vt'• v11 

arte tarzm cu mult tact ş· t• "d T ' e1 pa rtfn01. 
atru evree~c. Când au înc1 1~ . eatrnl lor era, la origină; nu'fuai 

A , • • epu a se dezvolta - sub ocrotirea r •• 
mcuraJare a mdustriei- fabricile de hvrt• egu; 

,durilor aproape numai de vt . a ~e, c~ urmare a exploatării 
'ctorul ti ar . . ca re ei, atunci se mtroduc în massă în 
'ternice po!~it~;.ş1t~p;~~ repe~:- ?.un mâna pe celelalte instrumente 

. regul colportaj aiÎ i~;~:~t~~::carn; V ~:pozite ş1l· c~oşcuri, pe adică 
d car ,1, manua e, ziare reviste et 

e acum, pornesc rotativele - neîntrerupt · ' ' c. p A d v V ş1 zgomotos __:. ca s ~ 
a;:' easca o pr:s.a provocatoare şi .o literatură otrăvitoare de sufJe~ 
ora ~1: metrcanhliz:rea ~inematografului, acesta devine un monopClJ 

. iscre pun mana ş1 pe age t• R d ,, . .. „ n,ia " a or şi se introduce· spiritt1r· 
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iudaic şi la Radio naţional. Prin aceasta, toată viaţa spirituală a naţiur;ii 
va trăi, de azi 'incolo, sub teroarea iudaică. Toate elementele cari ;.._ în 
alte ţări şi la noi în alte timpuri - ar fi huzurit în haznaua lăturilor 
literare sau vor fi umblat cu boceeaua după haine vechi, au reuşit
prin inconştienţa noastră şi prin o deşănţată propagandă de presă.-' să 
fie ridicate la rangul d ~talente neîntrecute în istoria culturii şi literaturii, 
iar geniile naţionale stropite cu balele nemerniciei. Toată drojdia 
acelsta era zvârlită prin furtunurile din Sărindar şi prin sute@ de alte 
oficl!ne - ziare şi edituri, iar lumea politică şi întreaga noastră viaţă 
naţională a stat comandată şi controlată de aceşti gar:g>teri ai condeiuh:i. 
In acest asurzitor vacarm, literatura nobilă şi demnă de.-abia îşi putea 

face auzit cântecul ei divin. 
„Evreii - scria N'. Iorga - au ,fost dintotdeauna sămănători de 

ruine şi de pustiu". Xn altă parte : „Evreii ni înlocuesc prăvăliile, ni 
ocupă locurile şi, ce e mai pierzător, ni falsifică, ni degradează morali
tatea prin oficiul ziaristic Şi literar cu care ne încântă." :Sub destinul 
acestei degradări şi sămănări de ruină şi de pustiu, vom trăi până în 
I940, ariul începutului unei adevărate mântuiri, de aproape un veac 

aşteţfată. 

:r. Evreii îti îtivăţământul româtiesc. 

Poporul evreesc care s' a strecurat, în ţările noastre, vreme de peste 
un veac, pe toate căile, cele mai multe nepermise şi a reuşit să predomine, 
după aceleaşi criterii etice, în toate compartimentele vieţii naţionale, 
în raport cu şcoala, a ţinut să câştige şi aci întâietate. De aceea, el vine, 
mai întotdeauna, după elementul autochton şi suveran în stat. Evre'.i 
au ştiut prea bine c,ă $coala este trambulina după care puteau să se 
lanseze în viaţa publică şi - prin ea şi prin banul lor - să dirijeze viaţa 
noastră spitituală. Profitând de faptul că au dispus de mijloace băneşti 
Şi de nici o îngrădire în sensul apărării etico-naţionale, ei au trecut cu, 
mult înaintea elementului băştinaş şi au ajuns să ameninţe însăşi struc
tura firească a învăţăm.ântului public şi a vieţii noastre social-politice. 

Câteva date statistice ne vor ajuta să fixăm două lucruri deodată : 
natura;Ş<::oalei către care Evreii au avut o deosebită preferinţă şi poziţia 
ce au câştigat-o, precum şi să. stabilim mărimea primejdiei la care ~m 
fost expuşi. Şi, parcurgând metodic toate treptele învăţământnlui, 
ne vom da seama de marea vinovăţie a factorilor conducători în dis
preţul unei politici şcolare .ce trebuia .solid organizată şi cu sfinţerJe 
urmată. 

· a) Pentru învăţământul primar, s'au înregistrat, în 

x930/19·38, aceste rezultate : 
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Inscrieri; Români Evrei Alte na- Total 
ţionalităţi 

·şcolile primare ale statului 14529820 436601 2845353 !7811774 
în. şc9liJe primare particulare. .229063 .1405Il 1089153 u58727. 
elevi pregătiţi în familie. . . 13180 7650 2934 23764 

Totaluri. 14572063 584762 3937440 18994265 

unde rezultă o medie anuală de. 1821508 73095 492180 2374283 

b) Pe11tru învăţământul secundar de orice natură · 

I n s c .r i ş i; 

îni şcolile' statului . 
în particulare . . 

pregătiţi în familie . 

Totaluri. 

.unde rezultă o medie an~ală de . 

Români 

923386 
64052 
68320 

1055758 

131970 

Evrei 

136417 
60377 
14729 

210423 

26303 

Alte na-1 
ţionalităţi Tofal 

106736 
r30180 

9685 

II65539 
254609 

92734 

1512782 

1890981) 

c) Pentru învăţământul superior vom da dat · 1 . d A . • • • e mai amp <:, pe 
oa e cat ma1 l.ungi, :a s~ putem deduce încheieri cât mai reale. 

Pentru rubrica „licenţiaţi" şi doctori" n'am dat "f t. · li ~ · · . " • c1 re pen rn 
naţ10na taţi d111 lipsă de spaţiu. Golurile însă se pot umpl '· ţi · · t · · ' ' e pnn 

ra uni an mehce simple. Dăm mediil~. anuale pe facultăţi şi şcoli. 

Facultăţile 

de litere .... . 
, drept ..... . 
ştiinţe . · ... . 

„ ~medicină umană 
,„ „ veterinaiă 

, farmacie ..... 
oli politechnice. . . 
ad. I. 8t. C. I. . . 
chitectură. . . . . 
ala de cond. arch .. 

ademii agronomice. 

Total uri 

Procente 

Români Evrei Alte na- Total 
ţionalităţi 

_B.,~_B., F. B. I F. B. I F. 
--------

1673 1890 202 544 347 685 212'.2 3II9 
8048 IOO 1454 281 695 lg 10197 1262 

194 331 170 ' 310 137 154 501 488 
1438 ~402 46.: 148 279 34 2182 485 

234 35 2 88 62 324 98 
!OI 350 237 313 84 IOO 521 760 

1401 2<;: 2II 7 163 14 1775 50 
2245 627 161 52 79 41 248: .720 

136 2 33 7 17 ZI l8t 30 
40 2 4 6 I 5c 4 

604 62 Ic 5 71 II 693 178 ----------------
14608 4730 4397 1679 1903 1142 20<.)08 .7551 ----------------
70.50 62,50 22,50 22,50 8,oo 15,oc 100% 100% 
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Perioada şi 
facultatea 

Fac. litere : 

Bbcureşti 

Iaşi. 

Cluj .. · 

Cernăuţi. 

Fac. drept: 

Bucureşti 

Iaşi. 

Cluj. 

Cernăuţi. 

Or.-Mare. 

Fac. ştiinţe : 

Bucureşti 

Iaşi. 

Cluj. 

Fac. medicină : 

umană: 

Bucureşti 

Iaşi. 

Cluj. 

STUDENŢI INSCRIŞI 

Români Evre Alţii I Total 

B. I F. B. I F. B. I F. B. I F. 

2640 5505 

2786 3360 

----
--·----

2790 2106 
\ 

II74 294 

358 1964 

6 

85449 n383 142I7 2349 2097 

2I793 3343 4036 I344 944 

13983 681 1325 126 5692 

3142 207 675 

355 22839 

. 206 3318 

I429 4908 

972 3104 

596 101763 

266 26773 

47 2IOOO 

25 4107 

' 9 9413 4409 382 3015 
___..;.- -----1----r---

943 163154 128776 l599C 23268 4499 IIIIO -------:----

I9924 u422 2752 

86n 5862 1449 

2204 2242 144 

12493 3408 3662 

4n4 1983 3320 

892 1497 

717 351 

991 

997 

572 24I73 

264 I04II 

48I 3412 

7065 .rz62 602 38I 3333 ~3E6 ----------
teterinară : . . . . • 

Români 

I F. 

362E 

673 

444 

LICENŢIAŢI 

Ev re 

"B. I F. 

III 247 

102 

34 

79 

A.Iţii 

B. I F. 

I7ll 3725 

835 

623 

294 

577 .940 2I7 6524 

I95 3003 

471 

218 490 

70 

445 

58 

I3 978 

III 1380 158 

33 

379 

DOCTORI 

Români Evrei Alţii 

B. F. ,. B. I F. B. I F. 

IOI I8 

I9 

2 

21 2 

179 23 

9 

50 

34 

5 2 22 

2 2I 

2 43 3 

3 II 31 ---___ .,_ __ ,, __ ... 
12 

13 

2 

18 

Ic 

13 202 

2 197 

55 

15 I93l 

60 

43 

II 

80 

--------- ---·t---1 
922 2003 547 1242 III43 1655 60 17 2243 

128 

66 

5 

64 1261 

60 109E 

44 

148 

1679 

472 

759 

23 2 

II l . 

12 3 

102 

45 

23 

3 

E 
t---·----------

369 

189 

108 

E 161 34 

141 2294 52E 

126 938 315 

51 II5S I8c ------------------- ----------
2910 666 1207 

454 27 9 

318 4391 1025 

589 3c 
·----'·------·i---•--------

1216 
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Perioada şi 
facultatea 

Fac. litere : 

Bb.cureşti 

Iaşi. 

Cernăuţi. 

Fac. drept: 

Bucureşti 

Iaşi. 

Cluj. 

Cernăuţi. 

Or.-:Mare. 

Fac. ştiinţe : 

Bucureşti 

Iaşi. 

Cluj. 

Fac. medicină : 

umană: 

Bucureşti 

Iaşi. 

Cluj. 

veterinară : . . . • • 

STUDENŢI INSCRIŞI 

Români Evre Alţii I 
B. I F. B. I F. B. I F. B. 

21793 3343 4036 1344 944 

681 1325 

---·---
128776 15996 23268 4499 IIIIO 

596 101763 

266 26773 

47 21000 

943 163154 -------------1---11---1---

19924 II422 2752 

86II 5862 1449 

2204 2242 144 

892 1497 

717 351 

105 2348 

572 24173 

264 I04II 

481 

30739 19526 4345 1714 419(: 1317 ---- - ----..::::::-----

12493 3408 3662 991 132 221 16287 

4II4 1983 3320 997 t84 29 7618 

7065 .1262 602 381 3333 ··366 l 1000 
--------------- ---1---f---1 

3745 28 6 3773 

616 34905 

128 5181 
---------------------

27417 7219 7712 2375 7422 744 40086 

I F. 

673 

444 

LICENŢIAŢI 

Evre AJţii 

0'B. I F. B. I F. 

III - 247 1711 3725 

19 

102 

34 

79 

462 2866 5474 

577 .940 471 

413 218 490 

70 

445 

29 33 

379 

DOCTORI 

Români Evrei Alţii 

B. I F. ,. B. I F. B. I F. 

IOI 18 5 2 22 

19 2 21 

2 2 43 3 

21 2 3 II 
,_ __ ,. ___ ---1---1---1 

179 

9 

50 

34 

12 

13 

2 

18 

IE 

13 202 

2 197 

55 

15 1931 

60 

43 

II 

So 

922 2003 547 1242 lII43 1655 60 49 17 2243 92 

128 

66 

64 1261 

60 1096 

1679 

472 

759 

2910 

454 

23 

II 

12 

369 

189 

108 

2 

I . 

3 

534 

437 

23E 

666 1207 

27 9 

102 

14 

45 

23 

3 

E 

141 2294 52E 

126 93S 315 

51 u5c; r8t 

589 
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Perioada şi 
facultatea Români 

STUDENŢI INSCRIŞI 

Evrei Alţii Total 

B. I F. 
B. I F. B. F. B. I F. 

Fac. farmacie: 

Bucureşti 

Iaşi. 

Cluj. 

Şc. politechnice : 

Bucureşti'. 

Timişoara. 

Academia Jn. st. Com. 

1 ndustria.le 

Bucitreşti 

Cluj ... 

Arhitectură : 

Bucureşti ... 

Şc. conducători arch. Buc. 

Ac. agronomie_: 

Bucureşti 

Chişinău. 

Cluj ... 

10235 282 2III 

18863 5655 1539 

797 

39 1209 2178 

70 1029 

591 

449 223 

125 13375 

4 4373 

II9 20625 

3592 620 74 73 507 290 4173 

~---;;;; ~ --;;--:;;1--;;124858-;; 
- :-----:-------=------------

65 

5 

216 1858 

381 

LI CENŢI.A ŢI DOCTORI 

Români Evrei Alţii Români Evrei .Alţii 

B. I F. B. F. B. I F. B. I F. B. I F. B. I F. 

330 391 907 1232 

58 82 168 1971 22E 278 

43 --2:~ 20 213 89 - -
5301 879 ------------ - - - -----=~I~ 15991 -1--=-1-=--=-------

1 ----- -

IO II47 II 

381 l -
------ - 437 l -

1260 III 125---,---------. ______ 1 1584 __ 1_21-=-

2128 712 68 6 
125 3 73 6 

---------9 333 169 6 _ l _ 

230 ~l~I 51/ 2461 ----ss;1-;;1--61----__ 1-=-
42 

----------------· __ 1 - So 6 

117 20 25 2 150. 24 

_________ , - - 20 - 2 

- I I ,------ . - 25 l ---=--=- - - .1 1371~-;:--,---
---------· --- I 2 175 25 . I --------- . 

I 

25 219 27 3 7 

53 2 2 8 
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Ce concluzii putem trage din toate datele expuse până aci? Pri 
<louă încţi.eieri sunt. cele exprimate în. ~ele d~u~ .tab~ouri de mai j 
luând ca bază recensământul populaţiei ~omamei din 29 D:cem1) 
I930, după care Evreii numără numai 75~930 suflete - r~~r:cav ·:: 

· · V" ad1·cav deabia 4 19 °1 din totalul popula.ţiei ţaru giune mozaica -, · 10 • V • • V 

în al doilea tablou, referindu-ne la populaţia şcolara pnmata de . 
pornesc tinerii spre învăţământul secu1:dar şi sup~rior - ~~ alt: cuvin 

t b .li u cât participă fiecare dm cele trei categoni etruce la vom sa 1 c v d , 
care învăţărn1.nt şi în ce proporţie trec tinerii dela o treapta e invă 
mânt la alta. 

Participarea la 

învăţ. primar . 

secundar. 

„ superior . 

Trecerea îil 
proporţie dela 

învăţ. prim. la 

Evrei Ro
mâni 

învăţ. sec. la .. 37,50 % 6,70 % 6,30 

învăţ. superior . 21,50 %1 14,55 % 19,80 

Dacă însă la studenţii unkersităţilor noastre adăogăm pe 2 
1559 tineri 'evrei ;i pe cei 562 români, studiând la universităţile · europ:n 

t ·1 schimbă de data aceasta şi· mai mult în favorul EvTeil ra por un e se . . v 
1 

, v 
recum urmează : tinerii evrei ai şcolilor secundare part1c1pa a mva 

~ântul superior cu 29.50 %, iar tinerii români de-abia cu I5.2o 0 

Aci .. a stat marea gravitate a problemei. . . 
' Se desprinde încă ceva asupra participării la diplome, hcenţ: 

doctorate - titluri de încoronare a unei şcolarităţi. Astfel, capa 
titluri pe 1927 /38 

Românce 

n281=5,20% 

Români 

Români 

In învăţământul secundar 

Evreice 

Evrei 

In învăţământul superior 

Evreii 

514=21,13 

.A.l te na ţi uni 

94=5,60 

_Alte naţiuni 

Alţii 

458=6.66 
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Alte încheieri se fixează pornind dela întrebarea care sunt pre
ele Evreilor şi anume pentru cari şcoli. Cercetând datele statistice 

uaruI statistic pe I939 şi I940, precum şi archivele Ministerului 
ii Naţionale, se desprind cele ce urmează. 

· In linii mari, Evreii au o deosebită preferinţă pentru şcolile se
re - comerciale şi teoretice. Luând în cercetare o perioadă mai 
adică o întreagă, şcolaritate - I930/938 - stabilim că Evreii 

nici o aplicaţie pentru şcolile profesionale, cele de meserii, nor
şi de menaj. Astfel : 

lile profesionale de grad I sunt freli'.ventate în proporţie de7,440fo 
„ „ Il „ „ „ 3.00 o/,); 

ul şcolar 1937/38, la 38 licee industriale de fete, s'au înregistrat 
fa 543 Evreice, adică 3.65 % ; la 24 licee industriale de băeţi, de 
345, aidcă 2.85 °/o, iar gimnaziile au avut I.30 % ; la 47 gimnazii 
. , numără 30 elevi -- 0.42 % ; la 29 şcoli normale de fete, de-abia 
e ; Ja 39 şcoli normale de băeţi, l Evreu, iar la 48 şcoli de menaj 

ia l Evreică. Cu alte cuvinte, Evreii nu au încredere în şcolile 
re de meserii şi industriale, având mai multă în meseriaşii evrei ; 
nit nici o aplicaţie pentru şcolile normale şi de menaj, cari nu le 
ză în nici un fel. 

n schimb, preferinţele lor toate se îndreptează către şcolile comer
'şi cele teoretice - unele deschizându-le perspective spre profesiuni 
rciale şi conduceri financiare, cele de al doilea asigurându-le exer
profesiunilor liberale, cele mai rentabile şi cari nu comportă nici 

al şi nici risc - adică nici o răspundere. Astfel, avem ac<:;ste pro-
. :pe o întreagă şcolaritate: 1930/38 după tabloul dela pag. 384. 
;Din toate acestea se desprind următoarele concluzii : Românii iau 
la învăţământul comercial cu 77.26 %, iar la cel teoretic cu 67.53 % ; 

ritarii şi alte naţiuni cu - respectiv - 6.69 % şi 17. 19 %, iar Evreii 
.61 % şi I5.50 % . 
Dar ceeace este mai trist este faptul că toţi aceşti 104868 elevi 
· dela şcolile comerciale şi cei 465095 dela cele teoretice n'au dat 

contingent pentru viaţa economică a ţării, ci au fost postulanţi 
.u aşezat comod în bugeţul statului - fie ca absolvenţi• a câteva 
sau. ai liceelor, fie ca bacalaureaţi. 1n anii 1925-1938, am avut o 
V de 85067 bacalaureaţi şi bacalaureate teoretice - fără a se 
ca origina etnică a celor proclamaţi ca atare ; iar şcolile comerciale 
dat numai în doi ani -de când s'au proclamat ca gimnazii şi 

comerciale - 1345 bacalaureaţi Şi bacalaureate comerciale. 1) 

l) Din „Anuarul statistic al Rqm.âniei" pe 1939 şi 1940, p. 282. 
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Studiind archivele Ministerului Culturii Naţionale privii oare la 
zultatele bacalaureatului pe perioada de şcolaritate r930/38, r.wm 

Felul şcoalei ,_; Români ~{, Evrei %/ Alţii % Total % 
z 

I,icee teoretice fete . 
8765 

_I 1697 875 l1337 Eleve particulare. 
671 104 46 - 821 Tctal. 

9446 1701 921 12058 Licee teoretice băeti. · 
16821 3092 4204 24n7 Elevi particulari . 
1853 439 215 2507 'l'otal. 

1~674 3531 l.19 26624 Total general. 
28120 5232 5340 38682 

Toţi aceşti diplomaţi - cu excepţia a foarte puţini, un număr 
im, şi cu siguranţă, a tuturor Evreilor şi a o mare parte din minoritari 
apucat cu totul alte căi, senrind scopuri şi interese cu totul străine de 
e urmărite de şcoală şi aşteptate de întreaga naţiune. 

Au fost licee comerciale şi teoretice unde numărul elevilor evrei 
inoritari întrecea cu mult pe acela al autochtonilor. Iată, de o pildă, 
uţ „:rvr. Basarab" din capitala ţării, număra, în I937 /38, 372 elevi 
ei faţă de 4r4 români, la un total de 797 elevi ; la .II licee de băeţi 
acelaş oraş, cu o populaţie totală de 68r4 elevi, s'au înregistrat 

o Evrei şi 5652 Români ; la 8 licee din ţinutul Nistru, cu un totaJ 
2897, elevi, s'an înregistrat, respectiv, Ioo5 faţă de r560; la 6 lic<:e 
Cernăuţi, cu un efectiv de ·2r53, Evreii 1111mărau 7r5 faţă de 949 
âni, iar la I5 licee din ţinutul Suceava, Evreii atingeau numărul 

. 2.65 dintr' un total de 48or, .cu 204r Româ.ni La Cernăuţi, jalea 
are : la 2 licee cu 666 elevi, Românii numărau de-abia 70, pe câtă 

e Evreii atingeau 497. La liceele d.e fete din Arad şi Or.-::J\!Iare, 
elea din Hotin, Arad, Chişinău, Orheiu, Tighina şi Soroca, Evreii 
pe cale de a întrece pe Români, iar la liceul din Sighet, raportmiie la egal. 

Dacă ne referim la ongma etnic§. a. personalului did~ctic, gas1m 
~ele teoretice de băeţi, 88 profesori evrei la un total de 2785 pre
. cari se repartizează astfel : 2445 români, 226 minoritari şi 26 
ni~străini. De ·altfel, nici cariera didactică n'a fost preferată de 

·. Aci, găsi~ în mare parte invalizi sau neputincioşi pe arena 
dincolo de şcoală şi au găsit refugiu la categră. 

. Hâciu. - Evreii În Ţările Româneşti. 

26 
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'l'recem la învăţământul superior. Din datele aflătoare la };Ii niste 
Culturii Nationale şi cele publicate, rezultă cele ce urmează. Evr 
frecventează'. foarte slab aceste două şcoli speciale : Academiiile de înal, 
studii comerciale ·şi industriale cu 6.67 %1 iar cele agronomice de-abi 
cu ap~oape 3 %· Evreicele întrec pe coreligionarii lor masculi la liter 

şi farmacie. . V • • 

!n schimb, au bătut cu putere la uşile altor facultaţ1 pe can le-
preferat fată de toate celelalte, mai puţini la facultat.ea de ş~iin~e ~nd 
au ·contat cu I0.37 %, faţă de Români cu 69.00 % ş1 de minontan c 
2o.63 % . Cele mai căutate au fost : Academia de arhitectură frecventat 
sub raportul de 12.35 % şi au avut, pe perioadă. 1929-1938, 
diplomaţi, faţă de 157 diplomaţi români cari au frecventat-o sub r 
Inrtul de 45.85 % ; facultatea de drept care le-a dat, în perioada 1922 
1938, 2550 licenţiaţi faţă de 10656 Români şi au frecventat-o în pr. 
porţie de 18.70 % ; facultatea de medicină unde au avu~ 26.2? di 
totalul studenţimei pe aceiaşi perioadă şi care a scos, 111 sene, 153 
medici evrei fată de 4062 medici români, cu o frecvenţă de 6j .66 
- aceasta î~ af~ră de medicii ş~avocaţii fabricaţi de facultăţile străin 
Dar cea mai căutată şcoală a fost facultatea de farmacie pe care a 
frecventat-o sub raportul de 48 % faţă de 36,40 % Români şi, în perioad 
de 16 ani, au avut II43 licenţiaţi - băeţi şi fete - pe câtă vrem 

Românii au avut de-abia 1409 licenţiaţi. 
Din puţinele date ce posedăm, reiese că\ cele mai frecventa 

facultăti din străinătate erau dreptul, medicina şi ştiinţele şi, la aces 
studii, 'îngrăşate cu . burse în valută forte, luau parte - după cu 
am mai spus-o - în proporţie de 73.50 % faţă de Români cari se bucur 
de această favoare în proporţie de 26.50 %- adică din un total 
2121 studenţi cu bnrse în străinătate, 1559 erau Evrei şi de-avia 5 

Români. . 
In învătământul superior, Evreii au început a se aşeza statorrn 

Prin o d~cizi~ ministerială, din I Nov. 1940 au fost suspendaţi I 
membrii - profesori, conferenţiari şi asistenţi dela diferite facultă 
îll frunte cu Ernest Abason. 

/ Am p:ivit pînă acum problema şcoalei româneşti sub toate . 
tfle şi am putea spune că singurii cari s' au îngrăşat de pe urm: ei 
fost Evreii şi în mai mică măsură minoritarii. Vom releva înca do 
aspecte ale acestei probleme. !ntâiu este faptul că, în ciuda struct 
ţărăneşti-agricole a statului nostru care are la temeiu 80 o/? ~ol?ula 
rurală, această pătură participă totuşi foarte slab la lum11111e şcvo. 
Astfel, populaţia rurală :_după rubrica „agricultori mici" din luc~a 
statistice şi nu după rubrica „populaţia dela sate" în care pot mt. 
şi mulţi Evrei de' prin sate şi târguşoare - populaţia de temeiu a ţă 
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p~::t.e în foarte mică măsură la luminile şcoalei : pe câtă vreme, 
ren iau ~arte la învăţământul comercial cu r6.6I % - ţăranii iau. 
rte numai cu 16 % ; la în;văţământul teoretic raporturile sunt : 15,50 o; 

ţă de 15.35 % ; la învăţământul industrial de băeţi : 2.86 o; faţă de 4
1

; 
O/ • . /0 . 

.50 10 - smgurul domeniu unde Evreii n' au ce râvni, fiindcă nu 
est învăţământ,i-au făcut pe ei stăpânii marilor şi micilor industrii. 

Un. alt aspect- destul de tragic şi îngrijorător -stă în faptul că 
oala naţională n'a corespuns, în nici un fel şi în nici un domeniu 
arilor aşteptări ce şi le pusese naţiunea în misiunea şi activitatea e/ 

. "liarde peste miliarde s'au consuţnat şi şcoala românească n'a dat 
iergiile creatoare de cari simţea nevoie viaţa economică. Ci, prin aceast.ă 
oală, neamurile străine a1vŞtiut să-şi formeze energii si izvoare de bo
ă~e în ~aguba tuturor claselor noastre sociale. Este p~cât de tragic pe 
~t de mte:esaht să dăm câteva ilustr.aţii. Cercetând cu atenţie ar
V:ele comitetelor şcolare şi bugefele ministeriului şi bugunarele pă
ţ11or pe o întreagă şcolaritate de opt ani c)npă care se poare recolta 
bacalureat sau diplomat, am ajuns la constatarea că recolta unui 

ngur bacaluareat comercial ne costă în medie 6.500.000 lei, că un singur 
ev ne costă pe opt ani ceva peste 200.000 lei. Sunt licee ca „N. Kret
lescu" un~e un .singur bacalaureat ne costă circa 3Yz mil. lei ; Galaţii 

ceva mai puţm; dar sunt altele - ca liceul comercial din Satu-
are unde se cheltueşte petru un ba~alaureat peste ro milioane lei. 
ntru tot învăţământul din ţară, s'a cheltuit, în cei 8 ani de şcolari
te, 1930/38, peste 22 miHarde de lei--.,- de către părinţi si minister
ntru cei 14942 tittraţi (n627 cu certificate de absolvire, 2J90 diplomaţi 
925 bacalaureaţi) fiecare titrat - începând cu 1930 - costându-ne 
ste I Yz milion lei fiecare. 

O ~ltă pr~b,lemă care· ne-a pricinuit mari pagube este şi aceea 
tudenţilor can s au bucurat de valută forte pentru studii în străinătate. 

el, ?e. anul şcolar 1934/35, au frecventat facultăţile străine 2121 
e~ţ1 ~1 studente, dintre cari de-abia 562 Români, restul de 1559 
ontan - aproape sută în sută Evrei. :Majoritatea lor freccventa 

lile din. Franţa, după c:;i.re vine Germania. Aceşti studenţi s' au bucurat 
valută _forte cu primă de numai' r8 %, diferenţa până la 38 % plă
d1:'-se d:~ bugetul statului, din stocul de devize forte. Din 169 stu-

1 e~re1 111 ~~anţa, 143 studiau medicina, 1) In interval d~ ro ani, 
studiat medicma 1505 ţineri evrei şi de-abia 55 tineri români crestini 
a.clică de-ab_ia 3.12 %. 2) Schimbul de valută costă pe stat circa 4000 

lu~ar de f1ec:r~ s:udent la Paris. Aci. prin 1923 erau plătiţi cu 
uta 244 Romam ş1 173 Evrei. -- Cei mai mulţi din aceş' ia iămân, 

\ 

I şi z) Ziarele. 



după studii, aci şi în~ep conspiraţiile împotriva patrid care i-a 

nit şi crescut. 1) 

2) Presa erreia:;că. 

Prin presa stăpânită de ei - con:and~tă sau c.ondusă ~e ~i ~ 
· st icnstrument sămănător de rume şi de pustiu, Evren a3ung 

pnn ace . · . . • N" · 
să dicteze în toate domeniile şi fac dm ea pnma putere .1~ stat. 1c1 o 
afirmare naţională care, direct sau indirect, ar fi ati~s mtere:ele lor~, 
nu s'a îndrăznit. In şcoala naţională, nu s'a putut rosti cea ma1 uşoara, 

1 
· la invazia evreiască, în faţa căreia. năvălirile barbare au· fost 

a uZle . . 1 s· tv 
0 

gogoriţă cu care bunicile didactice sperie pe nep.oţn or. , 1 a:ea~ a 
presă care ;;e boteza impertinent. n~~io~a.lă a devemt o ~n~panene, ~ar 
conducătorii ei - apaşii, condotiern can atacau pe faţa şi pela spate 

· · r fi îndrăznit să crâcnească ceva împotrivă-le. ParlamelltuI pe onCJne a . . · .. 
sau constituanta, partide., politice sau cen~clun hter~re, .. ~i~1~ter~ . 
alte autorităţi, finanţe şi indţistrie, şcoală ş1 teatru, bl~enca ş1 J~shţ1e. 
orice eveniment politic şi social, etc., trăiau sub imperiul ac.este1 p1cse 

eman~ 
0 
atmosferă de cinism respingătoare şi o negustone de verbe 

care "' E . . • . d. t d. 
care scârbea pe cetitor - cum s.cria O. Goga.;. ~ren au .1m~:e ica. .m-
t~tdeauna votarea legii presei şi a reglementam. p:of~si~nn d~ zia~1st, 
leo-e care le-ar fi răpit privilegiul de a fi menton ai vieţn publice şi ~n 
şi; neîntrerupt de falsuri, calomnii şi insulte cari le asigurau un regim 

de favoare în viaţa noastră naţională„ V. • V V • 

C 
v ne dăm seama de primejdia în care am tra1t, trebuie sa ras-:. a sa • V A r 1 V 

d
em la întrebările de mai jos: care era presa evreiasca, m ce m10a 

pun . f ţv 
se scria, ce se scria, cine scria şi în· ce raport numenc sta a a cu presa 

naţională. • 
N' 

0 
puteai :recunoaşte uşor după apare~ţă - ea mto:deaun~ 

purtând pe.frontispiciu nume romaneşti sau ma~hiare'. ger:nan~ şi r~seştl, 
după mediul în care se profesa preoţia scrisului celm mai abJect ş1 prea 

ţ. • ·d1·ş Dar se recunoştea uşor după principiile care servea sau 
pu 111 111 i • • A t 
le apăra şi nu se încadra în nici un ideal naţ1o~aL Se p_;inea 1~to -: 
deauna în slujba partidelor cari deviau dela doctnca .adevar~tulu~ na 
ţionalism constructiv şi luptau cu diabo~:ă ură împo~.nva.manlo: figu 
ale neamului. Se difuzau, prin aceste oficine, calomm~le ş1. falsur:le cel 
mai grosolane, informând mereu străinătat.ea ca sa. o ~mpres1oneze. 
Propaga mereu dezordinea şi p~~i:a :a ~ur~ă:. Se î.ncura3au msulte~e con= 
tra moravurilor, tradiţiei, justiţiei şi blsencn naţ1onale, precum şi aten 

1
) La şcolile technice erau înscrişi : 28 Ro;n~i şi .24 Evrei ; l~ mgic}n; l ;:: 

pectiv: 
32 

şi 
54

; la dentistică, I şi 4, la ch1m1e 5 ş1 15 - Dupa „ van u 

denţesc". din 1923. 
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tele contra fiinţei statului şi nerespectul faţă de legile ţării. Se dădea 
anormală dezvoltare tuturor evenimentelor din cronica judiciară 

ând ca obicet crimele monstruoase şi toate cazurile patologice ale 
\~ţii sociale exprimate pe câmpul literaturii de scandal şi prnografie. 
ista, în calitate de procuror al marilor idei umanitare, ori decâteori 
mpărea la bara justiţiei complotul împotriva fiinţei statului şi. toţi 
· ionarii ideologiilor dizolvante. Şantajul, scandalul şi falsurile erau 

rana lor zilnică. Se încuraja literatura bolnăvicioasă şi se surpau zi 
u zi gloriile neamului ca să le înlocuiască cu talente culese de prin 

noaiele literaturii sau tăvăleau în noroiu bărbaţii politici cari au 
rvit sau serveau adevăratele interese ale neamului. Toţi aceşti şnapani 

· scrisului preferau anonimatul sau numele româneşti. 
.. Iată, cum această presă definea, prin 1938, toate strădaniile noa
tre de a româniza viaţa de stat românesc: „Materialul omenesc, cu

. ns între graniţele unei ţări, fiind neomogen, grupul cel mai numeros 
mină problema colaborării, prevalându-se de f()rţa pe care o reprezintă. 

aceea, naţionalismul din zilele noastre este agresiv, intolerant şi se 
nifestă cu titlu monopol. Naţionalismul românesc ne apare, pentru 
moment, drept o formulă eterogenă împrumutată, la adăpostul căreia 
pul cel mai numeros înţelege să i~ în stăpânire deplină tot ceeace 
nă acum mai împărţea şi cu alţii." 1) 

Să mai dăm două formule stereotipe de felul amarnic cum ne jig.:. 
u în demnitatea naţională pe toţi cari ne străduiam la redeşteptarea 
visul urât în care am trăit. Iată câteva din ignobilele epitete cu cari 
împodobeau : „Repetenţii tuturor concursurilor, corigenţii tuturor 
menelor, leneşii tuturor claselor, rataţii şcolii şi ai vieţii, excluşii 

rtidelor politice, epavele societăţii. Toţi analfabeţii, toţi trândavii, 
capabilii oricărui efort de gândire sau de muncâ, nu ştiu nici limba, 
ci istoria, nici geografia ţării noastre - ne învaţă pe noi - (adică 

Evrei) cum să ne iubim ţara ! Dar câ:nd cineva le spune : „înapoi, 
şcoală, la carte!" se supără grozav. 2)''. Aşa ştiau să scrie şi asemenea 
emuuri ni se adresau nouă din oficina Sărindarului pe care tinerii 
ri soldaţi o apărau, cu arma în mână, postaţi la poarta rotativelor. 
, altădată : „E o mare vâlvă în bazarul naţionaliştilor : ţipă fiecare 

. î1 ţine gura, în învălmăşeala răcnetelor celorlalţi concurenţi avizi 
desfacă .aceiaşi marfă : la noi e adevăratul naţionalism!" Cam aşa 
ia, cu mult în urm.ă, şi revista „Hasmoneea", luând în derâdere şi 
ţionalismul mitropolitului primat şi strădaniile lui Octavian Goga. 

Toţi bărbaţii iubitori· ai acestei ţări şi ai naţilmii s~ întrebau, în
. ora ţi, din ce se puteau lăfăi în lux şi în risipă toţi aceia cari, până. 

. _rl Vezi art. „Naţionalismul românesc" din Univ. din 3 August 1938 după 
111ţ1a dată de „Semnalul". 2) „Limitele răbdării" în Univ. din Oct. 1937. 
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ii1ai ieri, lihniţi de foame şi cu pantalonii rupţi în spate, toţi foştii vân
zătorii de mosorele de pe Calea Dudeşti şi de. haine vechi sau foşti 
ucenici de bărbieri din Târgul Cucului, ajunşi redactori la ziarele jido
veşti din. capitală, se plimbau în straie de sărbătoare, frecventau loca
lurile de lux şi risipeau şi scuipau dela înălţimea automobilelor sau în 
echipe volante străbăteau ţara în lung şi în lat, împărţind, peste tot, 
cu 0 largă generozitate, făgăduelişi bani. Şi toţi presupuneau existenţa„ 
sigură a unei organizaţii secrete, din ţară şi străillătate, care le punea la 
dispoziţie fondurile 1). Dar alte izvoare din cari se lăfăiau erau şi toate 
fondurile secrete ale miniştrilor, toate sperţurile rezultate din şantagii 
şi din serviciile ce prestau anumitor personalităţi sus puse. 

Marele istoric N. Iorga, vorbind despre presa din Cernăuţi, cu 
valabilitate pentru toată presa iudaică din România }ilare, o definea : 
,;:Maculatură infectă, scrisă de samsari şi agramaţi, într' o germa11ăimy10-
sibilă, de ghetto, presa aceasta fără duh şi fără limbă naţională, tare a 
împiedecat două decenii circulaţia scrisului românesc şi a îngretmat 
răspândirea gândului de solidaritate naţională românească.„" 'l 

Şi avea dreptate. Fiindcă toate principiile şi înaltele idei cari au. 
dirijat 

0 
întreagă epocă de înalte înfăptuiri şi au însufleţit atâtea generaţii, 

toate aşezămintele sociale cari statJ. la temelia vieţii şi statului româr:esc, 
precum şi tot acel sistem de norme etice cari ţinea1: strâns înc?ega~e 
energiile noastre, ale tuturora, toate au format obiect de batJocura, 
totul a fost subminat ,nimeni şi nimic n'a, fost cruţat. Pe ruinele acestd 
lumi spirituale, se ridicau alte valori cu etichetă non plus ultra, dâr:d 
la 0 parte, cu o cutezanţă iudaică, tot ce, până atunci, era frumos, 1:01::il 
şi solid, se ridica altă literatură şi alt teatru, altă presă şi alt.e moravuri~ 
cu un cuvânt, o nouă spiritualitate : hidoasă, materialistă şi rnesc11i11ă; 
turburătoare şi vătămătoare, desfrânată şi becisnică, ajutată de o lii.E.-. 
ratură şi presă de scandal şi de şantaj. Ca sprijin al acestor afirmaţii, 
să-l lăsăm să vorbească domnul Bechter-Sebastian, care defineşte astfEJ 
noţiunile fundamentale ale vieţii spirituale româneşti: „Pasiune, iubire,. 
eroism, sacrificiu" sunt nişte „lucruri sfinte" bune de pus între ghilemele 
şi de expus în· vitrina prostiilor omeneşti de mare circulaţie.". Şi a;est 
domn era numai 1111ul din ceata infamă şi din cenaclul obscen care a a1uns 
tare şi mare la Fundaţiile Regale. 3)· Se trecuse de mult vremea aceki 
prese de opinii şi de informaţii, acelei pr~se î.ndrumătoar: şi ~d~c~toar;~ 
luându-i locul presa de partid şi aşa zisă mdependenta, zianshca ue 
afaceri şi de scandal, de subminare a. întregii temelii a ţării,neinteresâ11d 
mijloacele de cari se servea. Şi, în faţa acestor pleiade de „neaoşi-îndn1-

I} Vezi Tara noastră" şi . Cronica Dobrogei" -in Univ. din Nov. 1937· :z) N. 
Iorga_. ,Se vi;.;_de iarăşi otravă la 'cernă1~:_ti"· Nea~ul ~on;ân:sc;. Ma.rtie, .1938. 3) NeanmJ 
Rcimânesc „Destrămătorii sufletului romanesc la lucru· . \i ezt ş1 Umv. dm Au~ust, 1

937· 
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ă~o:.i, ~ască~i şi 11:1entor~. ai poporului român", începeau să fie daţi 
tam şi batJocurei vechn luptători, ca Asachi şi Eliade Rădulescu 

i11:escu şi ~~~ălnicean:i, Bariţiu şi A. C. Cuza şi alţii şi alţii, pe cari 
eşti „neaoşi 11 botezam cu numele de huligani. 

Să ne ocupăm de nouii mentori ai poporului român - după adevă

vratul lor nume, precum şi de nouile şi marile talente în publicistica 
· mânească. Marele pontif al nou ei ziaristici este Rosenthal - direc
rul „Di~ineţii" care ne-a reprezentat, alături de miniŞtrii de externe, 
Genevaşi a fost ataşat de presă la Washington până în Ianuarie I938. 
. rum Memel Brauer Rosenfeld - pe româneşte Constantin Graur:_ 
te directorul „Adevărului" şi al „Dimineţii" în I937, proprietari ai 

cestor. două ~rgane fiind - alături de Graur - şi Şmil Pauker (Emil) 
Sarn1el Labm-zis Traian V1ad şi „Matei Basarab" - toţi trei aven
rieri. Director al „Luptei" este Emil Fagure - Şmil Honigman, acela 
re, prin traficuri m S<'h·n; şi-a ridicat în Piaţa Rosetti, un bloc 
IZ .etajve şi car:, în Oct. I937, se bucura că, la adunarea negustorească 

ga111zata ,de ,Liga Culturală, negustorii bucureşteni au fost absenţi. 
alm:n B~u1:1:1enfel? - Scrutator, Sever şi Bornă - dicta în politica 
~erna ~ ţam, pe ca~d cea externă era înrâurită de apreciările şi sugestirle 

.1 Burah Braunstem - Bubi Brănişteanu, aşa cum i-a caracterizat 
. A. Br.-V oineşti, scriitorul care a fost trecut de cloaca Sărindarului 

list.a '.,huliganilor". Alte două cotidiane - cu capital şi direcţie, rc
rten ~i :eda:tori evrei- „Le Moment" condus de Hefter (condamnat 
5 am mch1soare pentru pactizare cu inamicul) şi „L'Independance 
umaine" de Isra Israel Bercovici, Român pur sânge, tâlmaciul zilnic 
cum îl numea N. Crainic - de limbă franceză al politicii şi culturii 
mâneşti faţă de străinătate, precum Alexandru Rubin, era tâlmaciul 
rectivelor.economice şi financiare, cum îl numea N. Iorga. 

Iată câteva figuri de mâna doua: Ghidale Gherş Brauer - Gr. 
aur, Alsoz Grauer - Alex. Graur, Burăh Leizerovici - Barbu 

V reanu, Alter Moise sin Ghidale - Alex. Gruia, Froite Adelstein. 
· Aderca, I. Gliksman - Dr. Ygrec, Leon Rechter - Lascăr Seba-

an, Ana Brauer-Ana Canarache, 1\foritz Grimberg - Miron Grindea, 
· I!1 total, am numărat în rubrica „Cine sunt?" din Universul, 6I de 
drumători, dascăli, mentori ai poporului român" cari ne dau lecţii, 

truesc un nou naţionalism şi pregătesc României o soartă mai bună. 
Nu redăm date relative la componenţa etnică a Sanhendrinului 

devărului" ~după procesele verbale ale şedinţelor ţinute între 23 
c. I937 - Ig Aprilie I938 şi publicate în Monitorul Oficial. 

Şi, pe câtă vreme, aceste trei mari cotidiane săpau la.temelia unităţii 
tr~ naţi~11:ale, ele, în schimb, se bucurau de subvenţii copioase şi 

zeci de milioane dub forma diverselor imprimate ale ministerului 
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finanţelor unde aveau un privilegiu de exclusivitate, iar „Cuvântul" şi· 
„Calendarul" erau suspendate, lăsând· pe drum sute de Români. Dar 
şi ziarele din provincie îşi aveau locul lor în bugetul· comunei respective, 

·precum şi pompau sub diferite forme dela toate autor~t~ţ~le Ş~ sluj?aşii 
cari se temeau de publicitate. Fondul cultural al municipmlui Iaşi era 
o poziţie rezervată aproape numai ziariştilor evrei. căro:a li s'a se~vit, 
pe r937, 234,500 lei. 1). Un fost ministru al propagandei a dat zeci de 
milioane pentru o agenţie de presă inexis.tentă „ Telca". 

· Evreii s'au băgat în toate afacerile gazetăreşti - ziare şi reviste 
cari îţi sunt oferite cu sila pe acasă, prin birouri sau şcoli - conduse 
şi redactate de ei sau de alţii, având întdtdeauna la spate pe câte un 
„ naţionalist neaoş" cu vază sau om de ştiinţă perciunat - de cele mai 
adeseori, puşcăriaş sau candidat la puşcărie - dar sprijinit de oameni 
cu influenţă în administraţie sau în viaţa politică, fără nici o pregătire. 
dotat însă cu neruşinarea aventurierului şi haimanalei. Am cunoscut 
eu însumi pe un pistruiat - totodată, în slujba unei case de prostituţie -
ajuns, spre fericirea ţării noastre, redactor la unul din cotidianele de 
un leu ale capitalei. Revistele fiscale şi industriale - toate jidoveşti, 
dar sprijinite de personalităţi cu marcă sau în combinaţie cu funcţionari 
obscuri sau mai fruntaşi, cari înarmau pe aceşti jidovi cu ordine şi legi
timaţii oficiale în faţa cărora porţile li erau deschise oriunde, bucurân~ 
du-se şi de liber parcurs pe căile fe.rate. „Administraţia financiară" avea 
ca director proprietar pe Ioil Marcus - Iulian Marius, fost băcan la 
Buzău, cel mai impertinent dintre samsarii scrisului, elogiat pentru marile 
lui merite de înalţii demnitari. „Tribuna financiară", băgată pe gât 
negustorilor şi tuturor funcţionarilor fiscali, era a lui Levy ~aralalrib, 
condamnat pentru că se dădea drept inspector financiar, a1utat ce o 
mulţime de cozi de topor - ca colaboratori sau sprijinit~ri ; „Indust:ie 

_ şi comerţ", revistă de şantaj ; „ Gazeta financiară" a lui Tăreanu, tar 
„ Gazeta Capitalei" a lui Naumescu - amândoi evrei; 2) „ Gazeta Căsă
toriilor" - foaia imundă în care colcăia prostituţia cea mai ruşinoasă, 
era patronată de unul Şmilovici şi de cunoscuta Tant1 Clara ; 3) „ Ga~eta 
sporturilor" dela luminile dl.reia.se adăpa un întreg tineret, era Şl ea 
evreiască. prin ea distrugându-se tineretul dela firea~ca, lui :n~nir;. 

Toată mica şi marea publicitate este, aproape 111 mtregime, m 
mâini evreeşti. Agenţia „Kalman et C0m. Paneghian" - o sucursală 
a soc. „Walter Thom.pson et Corn." - a pus monopol pe publicitatea 
mai tuturor oficiilor publice: loterie de stat, C.A.M., Lares, Telefoane, 
etc., pe câtă vreme vechile agenţi( româneşti erau respinse 4). 

1) „Un început" în 1-'niv. din 28 Ian. 1938 - după tabloul publicat de „~he
marea din Ia„i''. 2) Por. \'remii din Ianuarie şi din 15 Nov. 1938. 3) Ibid, IO NoT•,: 
r938. 4) Ibid, 5 Sept. 1939. 
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Din 27 agenţii de publicitate, 25 sunt străine şi numai 2 româneşti. 
ate cele 3 agenţii teatrale sunt evreeşti. Din 204 edituri înfiinţate 
a r9r8 încoace, 3r sunt -româneşti, 53 minoritare şi r20 evreeşti -· 
Yo; din 8r6 autori tipăriţi, r98 sunt români, 204 minoritari şi 432 evrei; 
din 6.300.000 exemplare tipărite: 765,000 româneşti, r46.700 mino

are şi 4r4.8000 evreeşti- spuma colegul prof. N. N. Creţu la con
esul corpului didactic dela Tg. Mureş din Mai r935. Din 59 librării în 
ucureşti, 22 creştine şi 37 evreeşti : 9 pe calea Victoriei, 2 pe Lipscani 
câte una pe marile artere: Bd. Brătianu, Carol, Doamnei, Carada, 

,c. Toată maculatura ce se serveşte în şcoli drepf manuale, iese în 
are parte de sub teascurile evreeşti. 

In sfârşit, agenţia „Raclor" - organ suprem de comunicare cu 
răinătatea - este condusă de Hurtig Evreul, care primea un salariu de 

mil. anual şi care, prin felul părtinitor cumcomunica ştirile, crease o 
evărată atmosferă defavorabilă statului român; până în Ian. r938, 
nd este înlocuit cu Radu Dragnea. Sucursala dela Chişinău era condusă 

alt Evreu Abraham Kendler, corespondent al „Dimineţii'', primul 
'st care a obţinut îngăduinţa de a vizita U. R. S. S. şi care, odată 

, întronarea regimului Goga, adulmecând consecinţe severe, a şi· fugit 
re Paris. El avea ca secretar pe Buheler, în casa căruia s'tu .găşit 
terial comunist şi bande „Hughes", cu cifru particular, pentru care a 

condamnat la 5 ani închisoare 1). 
.. Nu cunoaştem (U exactitate numărul publicaţiilor româneştifon
te de Români dela întemeierea presei naţionale, dar putem afirma 
precizie două lucruri : întâiu - că există centre importante unde 

ţionalii nu dispun de nici un organ de afirmare şi apărare a gândului 
evoilor 1).0astre şi, în al doilea rând, că numărul organelor minoritare 

evreeşti conduse de Evrei dela r9r9 încoace întrece cu mult numărul 
or româneşti, dela r829 şi până astăzi. 

După izvoare oficiale, în primii ani dela unire, au văzut lumina 
ei nu mai puţin ca 330 periodice maghiare - dintre cari 87 erau încă 

regimul a.-ungar, aşa că 243 erau creaţiuni noui. In r923, erau 21 
'<liane politice, 45 săptămânale politice şi sociale şi r54 reviste şi 
erse - în total 220 .. In r928, erau în total 22r. Intre r9r9/928, 
fiinţat 46 cotidiane, dintr'un total de 557. Numai la Cluj erau r84 : 
rad-'-48, la Oradea, -47, la Tg. Mureş-39, la Satu Mare-r9, 
raşov - r7, la Bucureşti- 14 şi aşa mai departe. Publicaţiunile 
ane în perioada r937/939, erau r86; între r9r9/938, cele rutene 7 
e ruseşti 8 2). 

r) E. Negel - Din conferinţa lui St. v1ădescu la Univ. liberă dela I,ipova, 
· 1937· 2j La stampa delle minoranze în Romania, Buc. 1940. 
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Stim că Evreii conduceau şi comanditau cea mai mare parte ~· 
această presă atât de bogat~. Toată PEesa revizionistă maghiară e 
evreiască. : Sajto, Friss Ujsag,· Etdelyi Magyarors.ag, ~zaba.dsag, Napl 
Aradi Koezloeny, Erdelyi, Hirlap, Reggel, Arad1 Fnss UJsag, Teme 
vari Hirlap, Uj Kelet, .Brassoi Lapok, Neuijs_ag'. etc„. toate acest~ 
exercitând 0 puternică infţuenţă asupra M~gh:anlor di~ ~rdeal: ?n 
tirajul lor important. 1) Toată presa scrisă m hmba rusa A ş1 ucram1an 
ern condusă de Evrei. Ministerul de interne a suspendat, m Febr. 193Ş 
toată presa rusă din Basarabia în sumă de l~ organe, 5 organe :ieri 
niene şi 20 alte organe în idiş şi în limba ebra1~ă ~e peste tot. cup~ms. 
ţ v „ 2) L p -Neamt au fost suspendate trei ziare evreeşti scnse i arn. a . ,, 
limba română." 3) Etc. . . . 

In Bucureşti, am avut n. ulte organe evreeşh : Curierul Israeh 
Cuvântul nostru, Renaşterea noastră şi Infrăţirea, scrise pe13:tru Evre 
prin care insinuau, insultau şi con~pir~u î:Upotriva ~o~st:ă. Toatev c~lel~l 
nenumărate, tot evreeşti, sau scnse m hm~a roman~ ~1 fran,ceza ;, „L 
dependance Roumaine" condusă de ~u~1 B.ercov1c1 ; „A~gus . al 1 
Hartig; „Gazeta" a lui Ceacârn-Dav1d sm Iţ1c Eule:iberg '. Reahtat.e 
Adevărul literar, Rampa, Gazeta sporturilor, Credmţa lui Margul: 
In,formaţia lui Şaraga, Tempo, Popularul, Bilete â.e Pa_rag~l, Excels10 

I 
' t · Naşa Reci Isbânda, A vântul, Gazeta Cap1tale1, Semnal neo ro, , . . . 

Lumea românească" a lui Max Auschnitt, etc. sau mai vechi. pnnt 
~ari H:::smonaea };1ântuirea, Aurora, Sociafo:mu1, Presa, D~ Kele 
etc„ toate. provocatoare şi difu~oare ale unor noui idrnlogii rncial 

etice şi politice. 1 
• • • 

In Bucovina, numărul foilor a atins cifra de 150, iar presa 1~aţ1 
nală -în afară de două foi de partid c~ri se înjurau una pe alta ş1 u 
a treia ceva mai serioasă „Munţii noştri" - nu dispune de un org 
care să se afirme româneşte, pe câtă vreme, Ucrainienii, deşi i::iai săra 
au mai multe organe la cari se adapă_ şi Românii_ ~ns~to:1aţ1 d_e hra 
sufletească, toate, însă, organe cu t:ndmţe _subversiv~. ) N~mai 1: Ce 
năuţi, apar 8 cotidiane minoritare ş1 unul smgurvro~1anesc. ) Du~~ cu 
au otrăvit pe ţăranii bucovineni cu produsele carcmmelor, Evreu otr 
veau sufletul frumoasei provincii cu otrava scuipată de gazetele 1 

Să trecem în Moldova. In laşii, în care a scris Asachi şi Eminesc 
Evreii au patru organe zilnice (Lumea, Jurnalul, Noutatea, Ziua) 1 
70000 coreligionari, iar Românii, la 30000, de-abe~ un~: „Chemarea 
La P.-Neamţ, găsim trei evreieşt, alături de 2 romaneşti. 

1
) Por. Vremii din 31 Ian. 1939· 2) Ziarele din Feb;:-. 1938. 3) I?id. '.!) Co~ 

pondenţă din Ce?Iăuţi, î1: Univ .. din 12" Iulie 1937 : „Inexistenţa presei romaneşti 
Bucovina". 5) Dm conferinţa 1111 Şt. Vladescu. 
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In Basarabia, foncţionau 7 cotidiane ruseşti scrise de Evrei, pe 
vreme, sub R,uşi, deabia era un singur cotidian rusesc, alături de 
două româneşti: „Barnrabia" sau „Cuvântul moldovenesc". Nu
fa Chişinău sunt 15 ruseşti şi două româneşti. Singură „Isvestia" 
un tiraj zilnic de 30.000. Toţi aceşti negustori de presă - aceşti 

udaşi ai opiniei publice", cum îi numeşte O. Goga - erau consti
în patru societăţi, cu nume pompoase ca faţadă românească, per

e juridice, toate fondate de Evrei, având ca paravan şi câţiva Români. 
bia în 1935, se închiagă „Sindicatul ziariştilor creştini din Ba~aia

cu personalităţi publicistice din toată ţara, numărând, în 1938, 
arişti profesionişti. 1) Un corespondent de presă, constată că „presa. 
vizată din această provincie putea să ne înjure ţara, 'să. ne înjure 
tjocorească credinţa, nu se putea atinge nimenea de ea, era un fel de 
." 2) Această presă era condusă de „neaoşi" români, ca, de o pildă, 

Oresten, fost, în 1917/18, şef de bandă de bolşevici; ca Isac Rosen
Ioan Plugaru, care, sub ocupaţie, era terorist şi călăuză pretioasă a 

v:icilor, totsidată, cămătar şi bancher, trădător şi chemat Îa revi-
3) sau ca Hirsch-Ion Duployen- spion condamnat la Constanţa, 
ist şi şantagist şi, prin gazeta lui, da îndrumări pentru tineret. Etc. 
Toţi ziariştii de mai sus - şantagişti, agitatori comunişti, oameni 

aceri, certaţi cu poliţia şi cu bunele moruvuri, şefi de b.:ndă, pro- • 
ţi, pornografi, etc. şi totuşi, menteri ai naţionalismului - şi alte 
de nume, toate străine şi îndeosebi evreeşti, cari se ridică la peste 
·toţi se Bucurau de permise de liber parcurs pe căile ferate. A. C. 
denunţa - în şedinţa Camerei din 27 Febr. 1935 - că ministerul 

terne a acordat asemenea permise la 25 ziarişti, aşa zişi profesio
. din Basarabia, dintre cari, 13 la Evrei- unul din aceştia a condus 

de bolşevici în 1917-g18, care a asasinat 6 voluntari români 
cât pe aci să execute pe Inculeţ şi pe Erhan prin ştreang pentru 

de a fi făcut apel la armata română care să pună ordine în 
~ia. d: p:ste P~ut. Nici unul din cei 42 ziarişti români creştini, 
nai smd1catulm, nu poseda permise~Şi când te gândeşti că „Sin

ul ziariştilor români" era prezidat de Iţic Altersohn -Alexandru 
man, condamnat la IO ani pentru insulte grave aduse Coroanei si 
mântului nostru naţional. Un confrate, Elias Kendler :- Adria~1 
ea, omul de legătură al oficiosului sovietic „Isvestia", fiind trimis 
pscova, ne înjura ţara şi neamul 4). 

I) u;nun~a ziariştilor p7oft;sio:iişti di~ \19?7), Asoc. ziariştilor din (1929), ,A.soc. 
r?man: d~n. B. (1925) şi Smd1catul zianşt1lor români din B. Vezi Buna'Vestire 

a. soc1etaţ1lo_r d: P.res"ă din 13~~arabia, 1938. 2) Por. Vremii din 8 Iulie 1938: 
din 13.asar~bia dinJata tot .de Jidani". 3) După Por. Vremii din 13 Iulie 1038 
n~a Im MoISe ~resten a uc1~ J?e naţionaliştii moldoveni Murafa şi Hodorogea. 

adescu, preşedmtele feaeraţie1 generale a presei; din provincie. 
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Infiltraţia lui Israel - scria marele poet O. Goga - a cuce 
metodic ţara -·comerţ, industrie, bănci, moşii, gazete şi literatură un 
a atins cel din urmă popas, intrând, astfel, în templu ; aşa că trece 
dela gazetă la literatură s'a făcut p.;-nesimţite. Şi citează o antologie 
{io scriitori „români" de origină evreeiască. 1) Din aceşti 60, Evreii la 
sează cu litere groase pe „Bardul naţional" Câmil Baltazar-Leopo 
Goldstein, autorul volumului „Cina cea de taină" -- o colecţie de v 
suri oribile; pe Felix Aderca-Froite Adelstein, alt fruntaş esteti 
dire(:tor în Ministerul Muncii; pe Herşcu Blazian-Herş Isdrailovi 
-c- scriitor şi <0onferenţiar cu mare vază la institutul naţional de ra · 
difuziune. Aici, s'au bucurat de mare trecere - de programe caracte 
zate de o favoare specială. Şi tot aci, au avut loc; debandadă, risi 
:şi jaf. Fiindcă atât încasările cât şi publicitatea erau concesionate 
Evrei, precum şi îngroparea cablului Bucureşti-Bod fără licitaţie fir 
Sic - candidată sigură la faliment. Toate acestea aveau loc prin int 
mediul faimosului Fainstein - samsarul tuturor furniturilor societă 
de radio 2). 

Reacţiunea, după atâta amarnică aşteptare, s' a produs. 1:far· 
cotidiane evreeşti, cari terorizau şi prostituaseră viaţa noastră naţional 
~u fost suspsendate în Ianuarie 1938, când s'au suspendat şi alte mul 
ziare din provincie, precum şi s'au retras 105 permise de liber parc 
pe căile ferate ale pistruiaţilor cari se lăfăiau cu neobrăzare numai • 

vagoane el. I şi internaţionale. 

3. Dela literat·ura eniinesciană la pornografie. 

N. Iorga, într~un articol din Neamul Românesc, aşternea ace 
amarnice reflexiuuj_ : „Zilnic în aceste foi (în cele din Sărind.ar) to, 
mizeriile noastre sunt expuse, subliniate. luate în batjocură, păr 
în faţa lumii pentr:u a ne discredita, întinse în faţa noastră pentru a 
demoraliza". Dai aceste foi nu puteau să ajungă în mâna tineretu 
şi a căminului familiar. Şi atunci s'a pornit o literatură nouă, cu pretenf 
de înaltă literatură, care a dat în prostituarea literaturii, adică ~n me 
chinării şi pornografii. Şi au căutat, ca atare, să lanseze de pe trambuf 
presei lor imunde, nume noui de mari scriitori, de poeţi celebri şi rom 
deri tot aşa d.e celebri. Fără această presă de negustori şi de destrăm 
tori nu s'ar fi putut lansa „marile" talente evreeşti în teatru, la ope 
şi în literatură şi, deci, prin ea,•s' au putut difuza capodoperele porn 
grafice. Prin această presă şi literatură nouă, ne-au fost terorizate gând 

r) Infiltraţia străin"! în literatură - conferinţă la Academie în Aprilie 
2) Fraude masive la „Radio" în Univ. din I Apr. 1937. 
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pta, s' au c~borât în meschinărie cele mai nobile credinţe şi ideal · . 
fos; batJoc~râţ~ oa.meni de stat şi imaculatele noastre tale:;;~ 

ele s au terfelit bisenca şi ai ei sluJ.itori · tot pri· 1 ' f A . . , ne e sau propagat 
~st mcuraJ~te toAat~.sectele cari săpau la temelia credinţei stră

şt1. -. ~nul d~n. stâlpn de fundament ai statului, etc. 
Nichifor Cramic spunea la o conferinţă ţinută la CluJ· · s b ' . . . . - . „ co orarea 

u1 spre ammahtate a fost adusă si propagată de spi·ri.tul · d · t"t · A ăl . , m aic care 
s 1. ~it .m ~area ~nAn decădere, pâ,radisul prin pornografie." Tot 
sp1nt iudaic, acbvand prin pre"ă începea lupta d dv A . . ~ , e aramare a 

heonului nostru artistic şi literar, vrând să pună, în locu-i tot 
tur~ ~n:.enească a. put~t să creeze inai hâd şi mai ruşinos în dom~niul 
tuahtaţ11. „Nu, mmem nu se ridică împotriva originalitavţi·i· · A 
• d • • • fv v ' Cl lm
~a escnern A ar~ rost, fără „artă" a porcăriilor înşirate ca mătăniile .. 
nte penelor mtmate ale atâtor răspopiţi si călugăraşi cu v v ·ţ 
· · d t v A· l v dv . V • , ramaşi e 
ros e amaie a ra acma parului lor tăiat scurt." Si încheie sub-

E. H. :1'1:osco : „Literaţii" „scatologi" încearcă înt~meierea unui 
as sabnc" 1). 

A Pe ~e~1aA aceste! noui literaturi de dezmăţ, presa şi scriitorii români 
l~~arţ~t 1~ doua tabere : una - cd.mai mulţi - în serviciul spi-

. Ul i:-ida1: şi a doua - cei puţini - în liniile de apărare a demni- „ 

~cnsului ~omânesc, care, în trecut, a fost una din marile arme c~ 
s au cucent atâtea poziţii şi s' a întărit ideea de stat şi d ţ• Ad v l" . ,_ . e na mne. 

''. ev~r.u . Şl " . ..1.;upta" continua lupta acerbă de denigrare a celui 
stimat ş1 mbl;: dm~~e scriitorii noştri, I. A. Br.-Voineşti. „Lupta" 
I5 Oct. I.93~ îl califica de „demagog ratat şi răsuflat al vieţii publice, u: Ia ~enfena ~artidelor,. care ~purcă cu braţele sale în dreapta şi 
V~ n~a ··· „un ignorant Şl un mcult, un pretins intelectual căruia 
ra~~ţe a î~ceput să-i zbârnâie vanitatea naţională ... ", „.' .. un as 

razitis:nulm care deţine cea mai gravă sinecură din ţara asta." 
aşa, pn~ _ I898, „marele poet . român" A. Steuerman dela Iaşi împo
~' c:-1 epitet: tot ~a de nobile pe Antemireanu, .numindu-l „şarf ,,ne~uţator de hte~atu~~", numai pentrucă acesta, care propaga 

e ~p:rare contra iudaismului cotropitor, a'!'usese curajul să 
easc: ca :·~a;ele poet" Steuerman „nu are grăunte de talent poetic 
a macelant m modul cel mai neuman nefericita limbă românea-

2~ • Da~ m~reJe scriitor târgoveştean n'a.fost obicetul de batjocură 
ai al. follor imunde de mai sus. Ci, un preot al catedrei Mihăilene 
Iaşi creator de nouă şc alv A r ' · . . 0 a; punea - 111 coloanele organului 
- pe un elev pistruiat Henry Popper - fiu al vre-unui man.~ 

1) Libertatea· scri;;ului în Uuiv <lin ry6 Apr1·1 1937 2 ) \'e · R FI 1 " · t · - ~"'- · z1 rev ' oare a ŞI ar • „Şarlatani ŞÎ neguţători UE' literatură" '1n l'niv d" • s" t -' , , : . m 22 , ep . 1017. 
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. . . . - să scrie că nu acceptă noţiunea de 13 
comerciant on bancher ieşan t . . copii + prostie şi suferinţă faţă 

· t" limonadă dulce pen rn p · 
V 01neş 1 = . . . A i troacă, zvârlea şi pe Cesar etre 
problemele artistice ş1, 1~ ~eeaş apreciată munca rodnică şi atât 
şi pe Ionel Teodoreanu. ) _şa e:a u zidit şi ridicat o superbă spirit 

· tv scriitorilor noştri can a v 
talenta a a . T V · şi noua literatură obscena nu put 
. . tii româneşti. oata presa . 

htate a vie, . V . .„ ulturali de cari vorbea Goga. 
V o fV •V acel şabas-gonm c • 1 tV fV trai ara „ ·1 al rilor noastre naţ1ona e, s a, a 

I f ntea d„tracton or V o f 
n ru - .· . t"f 1 criticii literare un pro esor 

îndoială, marele romancier şp1 pofn 1 aav un su~reran disp~et, P.entru mor 
V • d" "tală ro eseaz .V } • 

catedra de hceu rn capi · d t t u ale lui N Iorga şi decrete 
. · ţ• lismul pieselor e ea r · . . . . 

hsmul ş1 na 10na . . ţ• „ toţi zănatecii ori amoralu grafa 
· ·t · mamm recunoscu 1 pe . . 

ca „scr11 on u . . A t v Dar profanarea cea ma1 cru 
de depravare literară, înşiraţi m no a. ţ tv ""'ite" şi Bălăuca", 

t opera roman a a „nL " 
a gloriilor noastre sacre e~ C: 1 . 1· m~ri mândrii naţionale, pe. 

1 f" ţ aehca a ce ei ma "' 
care terfe eşte nn a ano 1 . urâte făpturi de prin portu 

2) fundându-l cu ce e ma1 1 Eminescu, con . 
1 

. d căzut client al lupanare or 
cu populaţie interlopă ş1 cu ce mai e 

localurilor de depravare. . V acest laborator imund de 
v t b v de opinie publica, . . , 

Aceasta ara a . că a făcut ravaai1 ş1 m al 
. .. hiamă literatura evreias . o . 

lente ş1 genu ce se c . . . 1 . d . lui toată propaganda anhre 
ţări. După un pla~ diab~hc a blU aism~ne, d(i pornografie. Călugări 

• V r prm reviste o scene p r 
gioasa se acea . . .. ale cultul ul, surori de caritate, etc. ac 
călugăriţe, "-?reoţ1 ~1 ce.r~~~~~ destrămare morală. Cartierul St. Crois 
aiurea ca ş1 la noi'. ob1ec V. de cartier şi-au ales ! - a dev 

. p · băaaţ1 de seama ce nume . 1 din ans - o . d fv , du-se în maghermte e\ re . 1 nograflce es acan , 
0 cloacă de JUrna e por bl J.idanului. Murdăria ghet 

1 . Porcul este em ema v. d 
Toussene a spus · ', · . bială în care a tra1t e 

. V acea neruşmare prover . 
ului este orgamca - . h"l Phalophori - acea expoz1 
cole. Tot ei au intro~us c~l:ul ve~ ~:: ca şi trecerea din gură în 
la Roma şi Atena. de_1~a~m1 ,ne;~ş~n V ~lăture şi acea parte artistic 
a expresiilor celor mar c1111ce - ara sa . . . " a dat la lumină ma 

• • 1 i La France en3mvie , · 
Ed. Drumont, autoru opere :' ·'lor antireligioase din "Franţa 

. d. ografiilor ş1 campann i. • 

primeJ .1e a J?orn V . V . nteresele proprietarilor evreo-mag . 
Presa dm Sanndar. a para 1 . împotriva noas 

· . , · Ea asmuţea campama 
împotriva ţăranilor romam. , . A otriva minoritătilor şi Evre 

"" t i din Romama 1mp , . v si lupta contra eroare . t „1 sale calonm1a ca, 
;i comuniştilor. Ea răspândea, prm repor agn e ' 

. . ) (Vezi N. Georgescu 
I f ie"din Por Vremn. z , U . . din 

r) N. Crevedia în art. " 1'. am scrisiilui" de E. R. M.osco, lll niv. 
Univ din 23 A.ug. 1937 şi „~,1bertatea e i ramistul A.izic Weisman-A:!e:s:an 

A. 
·i 1937) . A.berman Izu - z1s A.rgeş::nu, p _g ultătoare dat in judecata pe 

pr1 ' . . . ' e" ep1arame ins ' siune pa 
Albu, cu „Steaua prese: ~oman - "'entru murdării crase -~ ~-a~re 1· r 
ultraj; Bonciu-Raimov1c1'. condamnat .? . rnografia în Por. Vremn dm 26 Iu.1e, 
asup:i;a sufletului tineretul Ul, etc. 3) Ovren ş1 po . 
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a noastră, ar fi atâta mizerie încât ţărăncile îşi împrumută acul dela 
ină la vecină sau ilustra cartiei"ele mărginaşe ale capitalei prezen
du-ne ca . pe o ţară de canibali, iar presa americană le amplifica în 
ioane de exemplare. 

Toţi aceşti mari publicişti - gazetăraşi evrei cu câteva dase de 
u - erau în fruntea marilor instituţii şi înaltelor manifestaţii naţio
. ~şa, Isaac Goldenberg :-- Ion Pribeagu deschidea prima cuvân

e omagială de Ziua Eroilor : la Radio-naţional, aceşti scriitori şi filosofi 
:vorbeau despre1.pătimirile lui Iisus sau despre rostul marilor noastre 
bători; p in 23 Martie 1932, re difuza, după II noaptea serbarea 
imului, emisiune neprevăzută în rrogr, m, în idiş. La Geneva, ne 
rezentau tot aceşti mari publicişti evrei, etc. 

Aceşti maeştri ai condeiului adevăratului naţionalism duce.au 
ţă de prinţi - ei şi cu soţiile şi cu odraslele şi cu toate rudele lor. 
omobilele excelenţelor ministeriale li stau la dispoziţie, precum 
au şi trenurile de lux cari îi duceau, gratuit şi căptuşiţi cu cecuri 
pe, prin toată ţara şi în ţările din Apus ca să reprezinte pe Români. 
. Brătescu-Voineşti scria că miniştrii ţării tremurau de frica unor 

etăraşi ovrei ; că aceştia îi chemau - pe ei şi pe şefii de partide -
;;pst, pst !" prin sălile de şedinţă ale Camerei ; uşile dela cabinetele 
oraşi excelenţe se deschideau până la perete numai pentru ei ; că 

r în sala consiliului de miniştri, ei stau picior peste picior, fumând, 
rpelându:..i şi tutuindu-i. 

Şi, iarăşi, aceşti gazetăraşi cu câteva clase de liceu, ca şi „marii 
scriitori, aruncau pe piaţă scrieri pline de scârnăvii greţoase pe cari 
semnau cu nume neaoş româneşti. O înaltă instifuţie de cultură 
ipărea to%J.te aceste pornografii abjecte, încurajaţi de un profesa~ 
ersitar. S. S. R. premia toate aceste lături literare, apăra pe por-

rafi in faţa justiţiei, iar în casa ei de pensiuni figurează astăzi ca 
sionari zeci şi z~ci ·de nume de scriitori evrei, sau urmaşi ai ace
a, cu sume lunare ce trec. adesea peste 8000 lei. Iar Podoleanu, 
dru până la orbire de naţionalism iudaic, ocupându-se în „Antolo
evrdască" de operele celor ·60 scriitori evrei, scria despre Barbu 
reanu ca de singurul enciclopedist român dintre ale cărui opere 
putea clădi câteva catedre universitare sau despre beletriştii evrei, 
i, fie că au făurit o pagină de poezie ·sau cizelat un vers, au spart 
ri vechile tipare ale limbii literare, ridicându.:o la nivelul artistic 
stăzi. . 

Un publicist fruntaş, pomenit dest~l de des, numeşte pe „voe
. noştri circumcişî" şi pe; din nefericire, tovarăşii lor români, sim
. ai destrămării, moi;alizatori cu cazier, sau „cloca maxima", acel 
1 de scurgere, în sufletul cărora - larg, foarte larg - se primesc 
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. . d tarabă scribi de fiţuică, gata la orice: 

orice murdării; scnb: ~u pana e cr 'antanul furat altuia, cu ide· 
lv •t ruţl la drum CU"oeam f . d hamalâc p at1 , por . z1"sul cazier" - oaia 

· 1 al lor cu aşa " 
altuia şi cu un smgur ucru 1 ' d naştere Englezii numesc acea 

· " daos a cea e · . · 
viţă „curriculum vita:.: a. enul atologk Freud ,;curent emancipa 
stă literatură „cloaca. di~ ~râu d~ lordul şambelan al Casei Regale l 

Şi franci', dar a fost ţmut m tv . 1.e barbară în spiritualitate 
1 v · şte aceas a mvaz . 

Iar Dr. A. Ba ota nun:e V d . h ti ce caută se paralizeze to 
V • nflt he lenta e spiroc e, 

.româneasca „o 1 1 ra, . . . d 1· în primul rând, să ameţeasc 
· · t ulul etnic ş1, ec ' centrii nervoşi ai rup 't .. ului 2) La noi, ne-am ocupa 

. . . . toxinele umaru ansm . . d ' 
sp1ntuahtatea cu . . .. 3) de protecţia arumalelor,. ar na, 

t tul dr N Mmovic1, . v . 
' spunea regre a . . V V f âu imoralitătii exprimata pr 

'ntemeiat o societate care. sa puna : V , 

1 . l' t t ră pornografica. 
teatru, cinema ş1 1 era u . . terea de sub teasc a acest 

d . s scrierea ş1 scoa 
Dar nu este. eaJ~n V rt . ul şi plasarea însemnează ad 

fapte de pierzanie sociala. ~oltpostareJ curau scrisul acesta imund pri 
B de organ1za e · · · văratul succes. an 1 ru'lor şi pe pragul blsenc . . d t prin case e oame , 

localuri pubhce ş1 e spor , . . 1 s pr1·n şcoli. Din atatea c · · v dar mai a e 
prin staţiuni, trenuri ş1. ga~1'. . d'n nenorocire fără a fi fost pede 

V t , f ţa JUSbţ1e1 - 1 ' h' t zuri comparu e 111 a . 1 . f st din totdeauma ac ita , . 1 . . i ubhce a no1 a o . . 
site, fiindcă ultragiu op1111e ~ , . utează sinistrele elemente dmt 
rezultă că toate aceste ban e 1ş1 recr . Greci şi alţi străini. I 

. , lv · câte ceva Armeni sau 
jidovi avand, a atun, . . V , • d mii de exemplare ace 

·· d multiplica 111 zeci e V v 
laboraton1le un e se V • • tv . fiinţei nationale, am vazut ca s 
otrăvuri, cari sapă la cu::ţema ş1 ana rile edituri din Sărindar şi 

„d st1 m frunte cu ma 1·· . 
aproape toate Jl ove, . . . cel negustor de pornogra 11 ş1 

. 1 c · i Victoriei - a . 1 v 
Hertz diu capu ~.1 . M V ul Ungariei care a avut cura]U sa 
bertinaj litera~, stramlu~ ~n ·1~~:i de miniştri din Sept. 1937 prin 
plângă contra Jurnalu u1. ons1 1 M rt HE>rtz care organiza stand 

d 1 tvţen1e ace a on 
era exclus e a ce a ' d 1 întâlnit N Iorga. 
cărţii româneşti la Florenţa, 1:-n ~t -a fapte stă şi fotografia obsc 

Alături de toate aceste p1er~a oare distribue clandestin prin 
. . . pornografice ce se 

;7i 'toate acele 1magm1 . b'l toate produse în laborat 
• V f ate sau aşa zise no 1 e, . . . . 

calun rau am . 1· t lv şi ,dispoz1ţ11 estetice. 
. b' gamzate ca c ien ea .d. 1 evreeştl, me or . . . neîngăduite şi prime) ia a c 

Intr' atâta răul at111sese. m~~g1111 'ncât a trebuit să se 
. . t. V naţiun11 era mare, 1 

era expusă fnnţa e ica a ul . . a'neşti chemat să vegheze 
. , lt for al c turn rom ' • 

zeze şi cel mai ma ul . t In şedinţele Academiei Rom 
puritatea produselor suflet 111 nos ru. 

; p r vre 
. . . . t "m"~ii" 2 ) Referendun 1n ° · 

• U · Sintbnaşn es ra ~ · D proce 
) H ''1osco - 1n Ul v · " · f · ţ". •111 "'·1artie 1037. espre ., 1 . .:.."f . · .• ,, on er1n a » .,,. 1 „" 

3
) Apărarea morală a ~i_nerm11d1 --:: ce interes a se ceti „Iudaizarea, cu turn , 

. "t l iudaizării cultur11 este e mar 
~~sd~na„Orientări in veac" a lui N, Roşu. 

401 

în revolta lui cea mare, spunea că asistăm la un act 
învăluire literară a străinilor de cuget şi sufletul românesc, la o li- · 
tură ostilă, trivială şi primejdioasă, în care tradiţionalismul e luat 
batjocură, iar edituri străine editează cărţi de scandal. N. · Iorga 
tată că, în afară de pornografi, literatura e făcută de nebuni şi 

rătăciţi. In aceiaşi sedinţă, I. Al. Br.-Voineşti - „huliganul" atât 
hulit - îi caractedzează astfel : „Autorii - unii, din nefericire, 

· - cea mai mare parte cu altă mentalitate şi de altă origină, 
.rumută nume strălucitoare, frumoase nume româneşti sub care 

d tendinţe urâte şi scopuri de câştig prin exploatarea porcogra
! Ei aţâţă suflete curate, dorind să vadă pojghiţa de pudoare şi de uma
te ce s'a cristalizat în timp prin tot ceea ce a dat civiliZaţia," Şi în-
o mulţime de „autori de romane în care se descriu scene:. ce se 
ă chefliilor la ore înaintate pe sub mesele locahq;ilor deJ:O!bapte 
'are se zugrăvesc cele mai intime acte sexual~ c,?,·~;\t9ţ~ clienţi de 
nar, eroi ai decăderii literare, cari obţirieau premii naţionale sub 
ecţia estetică şi atraşi cu o grijă părintească în editura unei fun
. prezidată de un profesor universitar" 1y. 
Să. reamintim şi alte revolte. Pictorul C. Vlădescu, vorbind de 

e orânduieli estetice la cari este supusă art~µµui Rafael sau Gri
u, spune că, în literatură şi în artă, sup.e:i;ficialul, meschinăria, 

udinea, grosolănia, trivialitatea, pornografia, . etc. au fost pro
e pe planul marilor cuceriri ale spiritului cu îndrăzneţe avântări 

a.ţii încă neexploatate şi, ca atar<"; cubism, dadaism, 'futurism, 
itivism şi nesfârşitul şirag de reţete, inventate peste noapte în 
atoarele impertinenţei sterile, au scos capul pe rând la lumina 
în urlete de trâmbiţe şi surle, cu reclamă desfrânată în presa lor 
lice şi conştientă de valoarea destructivă a acestor atentate ·la 
gust şi bunul simţ, la temelia edificiului moral ridicat cu pioasă 
în decursul secolelor de cultură şi civilizaţie. 2) Iar Sextil Puş-

. ocupându-se în treacăt de problema pornografiei, spune, cate
că aceiaşi sete de sensualitate libidinoasă o găseşti la Ţigani şi 

rei când vor să facă artă. Şi ne trimite la discreţia poporului 
atinge subiecte delicate cu aluziuni atât de măestrit acoperite 
nu supără nici pe cel mai pudic ascultător şi lp. discreţia din „Moş 

r Coţcarul'; sau la „Chir Ianulea", atât de adorabil de indecent. 
i încheiă~ aceste consideraţiuni cu câteva constatări ale liii 
r Crainic care zice că Jidanii fabrică revistele pentru lectura 
noştri şi opera de distrugere a sufletului românesc începe tocmai 

Academia Română ia atitudine, în Gniv. din 30 Martit: r937. 2\ Din ReJe-
1 Por. ·vremii din 19 Sept. 1937. ' 

26 



402 

dela copiii de şcoală, că ei au acaparat trei. sferturi din cartea 
dactică ceeace însemnează milioane de vehicule pe an pentru 
turna ~rin ele aceiaşi otravă iudaică în generaţiile tinere, desf 

ţându-le din pruncie 1). 

4. Să trecem la edit·uri şi tipografii, la librării, 
anticării şi alte loc1.(,ri de des/acere, etc. 

Ştim, din cele expuse în perioada precede~tă, . că 1:11~şteşu 
tiparniţei socotit ca un înalt factor de progr~s social J_:. p~ht~c, _a f 
introdus, la noi, de capii bisericii şi de domni cu multa ravna ş1 m 
sacrificii, continuat, după aceea, de oamenii politici şi de mare c 
tură. Dar, până aproape de 1900, această profesiune nu renta, 
putem spune, că .pe mulJi din ace~i~ i-a ~ă~ăci:. ~umai ~~p~ ce pr 
ducţia hârtiei a :ajuns imbelşugata şi eftma, facand posibila A 
intelectuală - cum stabileşte istoricul englez H. G. Welles m a 
Schită a istoriei universale"- şi, deci, ziarele şi cartea a început 

~e ră;pândească în marile masse, numai atunci s'au ivit tendin!ele 
com~rcilaizare şi de acaparare a cărţii şi presei de c_ăt~e AEvrei,_ ca 
în scurt timp, s'au constituir sub formă de trusturi şi mtrepnnd 
comerciale 2

1
. La noi, cu deosebire, având la îndemână :pro~p~ toa 

industria forestieră şi fabricile de hârtie, le-a fost uşor sa stapaneas 

tipografia şi editura. . . . . 
In domeniul creaţiei culturale, Evreii -spune Nichifor Cram1c 

dictează p.1.in edit1 rile pe cari le deţin; prin „ide~lurile" de artă josni~ 
pe care le însinuază ; prin t_ ustul criticei c~r; susţi~e tot ~e e ~omograf 
Şi defaimă tot ce e valoare reprezentativa romaneasca, pn~ redam 
turbată în jurul.tuturor „operelor" de destrămare sufleteasca. 

Nu posedăm o statisfr::ă pe origina etnică a tipografiilor. Vo1~ 
numai numărul acestora - pe anul 1927, după un almanah al tip . 
grafiilor, editat de Coloman Kr~~so di~ c:uj. 'Pe to~tă înti~d;rea ţăn 
erau, în acest an, 488 tipografu. Provmcia cea mai bogata m acesţ 
aşezărminte era Ardealul cu un număr de r99, după care veneau 
Muntenia cu 148, Bucovina cu 37, Moldova cu 36, Banatul cu 44 

Basarabia cu zz. . . 
In Muntenia, Bucureştii numărau 98, Brăila rz, Craiova 9, Ploeş~ 

8 şi Piteşti 6. In Ardeal:· Clujul 37, Aradul şi_ ?r.A Mare câte rg, 81 
biul II, Satu Mare, Braşov şi Sighetul Marmaţiei cate 8'. ~g. Mureş~ 
In Moldova : Galaţii 15, Iaşi~ 8, Focşanii 5. Banatul : T11mşoara zo Ş 

h" · • F Vren( 
I) „D=m"Jcraţia e pentru jidan} :eeace e .marea pentru rec mt, m or. 

din 7 Sept. 1937. 2) R. Seişanu in 1Jmversul. 

ugoj 8. In Bucovina: Cernăuţii 22. In Basarabia, din 22, Chişinăll'l 

vea 17. 
In · statistieă, tipografiile nu sunt date după origina etnică a 

rroprietarului firmei - cele mai multe din ele sunt asc~nse sub <'> 

mblemă românească sau clasică - romană fi elenă. 
Stând de vorbă cu Urzică, fost preşedinte al lucrătorilor tipo

rafi, îmi declară trei lucruri de mare importanţă:. a) că, dela 1927, 
'a avut loc nici o altă statistică; b) că nu s'a putut niciodată alcătUi o 
tatistică după origina etnică a proprietarului firmei tipografiei şi, 

fârşit, c) că, deşi Bucureştiul numără 98 tipografii, funcţionează, 
tuşi, clandestin, prin pivniţi şi magherniţe. o mulţime de ateliere, a 
ror descoperire este un lucru foarte greu. Aşa stând lucrurile, nu 

u.tem cunoaşte felul cum a evoluat, ca număr şi ca apartenenţă etnică, 
ceastă întreprindere cu mare înrâurire asupra sufletului unui· popor. 

. Nu cunoaştem nici numărul librăriilor şi mei origina etnică a 
.firmelor. Se poate afirma, însă, cu siguranţă neşovăitoare, că această. 

ramură de comerţ este, cu 90%, în mâini evreeşti, ca şi editurile~acele 
întreprinderi cari comandă şi tipografia şi calitatea etică a lucrărilor 

are să fie difuzată în lungul şi în latul ţării. In Bucureşti, din 50 librării, 
7 sunt evreeşti -în Du deşti şi în Văcăreşti nici una nu e românească, 

·ar în Moldova şi în nouile provincii aproape totul este evreesc. 
In rândul acestor edituri, intră mai ales şi casele de editură „fără 

perdea" 1) pe cari gingaşul scriitor Al. Cazaban le aseamănă cu casele 
.de toleranţă, unde editorul e în funcţie de adevărat proxenet -făcând 
din literatură un fel de damă de consumaţie care se lăfăeşte impudic 
în vitrinele librăriilor din centru sau dela periferie 2) sau, ca să-l com
plectăm, se oferă cu preţuri de râs sau destul de urcate, prin localuri 
publice, la poarta şcolilor şi bisericilor, prin trenuri şi stadioane sau 

rin familii onorabile. · 
Editarea manualului didactic şi a tuturor lucrărilor de literatură 

face de editori după norme de natură să servească numai intereselor 
or şi nici de cum pe ale publicului sau autofnor cari au despus 

unea şi au vărsat sudori şi lacrămi amare. Aşa că întregul nostru 
văţământ public şi particular, precum şi toată setea de cu1tu:ră 

tinetu1ui sunt tributare editorilor eyrei, cari , în setea lor 
epotolită de câştig şi în urmărirea ţelului lor final - destrămarea 

ocietăţii-' sugrumă pe scriitori plătindu-i cu preţuri de batjocură 
· supunându-i la cele mai degradante umilinţe. Cum ar ii, de pildă, 
după câte ne mărturiseşte Al. Cazaban, schimbarea titlului din „Ma
ma lui Iosif" în „Iapa lui Iosif" -vedeţi cât de apropiate sunt aceste 

• 1) Casele de editur'i „fără perdea" în Univ. din 31 Mai, 1937. 2) Vedeţi şi „Anuarul. 
turii şi librăriei" alcătuit de Evrefr l3ogdan Varvara şi M.enny Toneghin . 

. ---~ ___________ ..... 
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două noţiuni! - sau că refuză editarea lucrărilor, oricari ar fi meri:-• 
tele ei şi înălţimea autorului, fiindcă nu este vorba de „prospături", 
de lucruri picante, „fără perdea", de „porcărele" - adică dacă nu 
miroase a porcărie, a pornografie, dacă nu frizează morala publică. 1) 

Si când te gândeşti că cei mai mulţi din aceşti editori, cu sau făl:ă 
~erdea, sunt, nici mai mult nici mai puţin, foşti tinichigii şi lucrători 
de fabrici, birjari, croitori, chelneri, etc., aşa cum am av~t onoare a 
le face cunoştinţa în rubrica „medicilor" încetăţeniţi în virtutea tra
tatului dela St. Genµain sau introduşi prin fraudă în cetatea română 
sau. în. p:rocesele verbale ale comisiunil~r ~e ech~valare .. In Arad: tr

2
ei 

Evrei - unul cismar şi altul brutar, stapanesc tiparul şi colporta~ul ). 
l'u putem irece cu vederea edituri ca „~?ce~"'. „Alca~~y" ~1 al:~ 
câteva cari au adus, ekctiv, rea!e foloase şt11nţe1 şi cultur11 romaneşti. 

Alături de chioşcari, colportori şi librari, avem şi pe .antic:i-rii 
cari îşi desfăceau, odată, mărfurile prin m~gherniţele ~e pe. spl.ai~l Dam-

. boviţei şi, acum în urmă, prin maga~me m~i V a:atoase 7i. :n ~asa 
anticăriilor ce, prin 1924, le-a construit-o primaria mumcip1ulu: cu 
un milion - plătiţi înainte de cei 7 anticari, toţi evrei, cu concesmne 
pe I9 ani în schimbul plăţii de un milion pe care l-au av~n:a:, bucu
roşi. La toate acestea, adăo~ăm şi în~ă dAou~ fapte : pana m r9~9, 
când şi Camera de Comerţ şi de Industrie a mfunţat :ina, toate şcolile 
<le stenodactilografie sunt evreeşti; de asemenea 7i to~~e, apr?a~e, 
birouHle. de copiat şi tradus acte - atât în Bucureşti cat ş1 m provmc1e. 

Teatrul şi cinematograful. 

N. Iorga, atingâ~d această problemă: seri~: „Ca~telaŢi pent~'.1 
teatre cartelaţi pentru ziaristică şi pentru literatura, ei (Evrei:) 
sunt ~zi stăpânii cinematografelor. Se ~oate să :i convie a fa~e ~ n~ţ:e 
de nebuni, de criminali şi de dezmăţaţi, dar noi nu o putem ~ngadut ). 

Se ştie cu prisosinţă că cinematograful, mai mult ca orice teatr~, . 
este un factor de cultură şi de progres pentru clasele numeroase, pnn 
aceea că se adresează cu deosebire acestora, coborându-se la înţele
gerea lor şi cu un preţ accesibil pungii cElei maiA mod:~t~. Şi ace~te două 
aşezăminte de cultivare a, masselor au tr~cut m mami evr~eşti. . 

Din 13 teatre în capitala ţării, în afară de 3-:-4, nu ş:1m cât: ma: 
rămân româneşti. Din 57 cinematografe, numai II ră~an r~maneşt1 
- unul singur h centru, restul la periferic. Din 465 s~h ~e c:_nemat~:
graf pe toată ţara, numai 66 româneşti - 14 %· 4)Daca luam m cons1-

) Ibid ibid. 
2

) Por. Vremii 12 April 1938. 3) „Cartelul filmelor" în Ne?.mul .R~
mânesc1 din 

1
g

37
. 

4
) Dr. I. Rădulescu - Cinematografia „românească" 90 % 31dam, Jill 

. Por. Vremii din 12 Ian. 1939. 
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erare, însă, datele statistice publicate de cinematografistul Petru 
opovici, constatăm că, din 60 cinematografe în capitală, II sunt ro
âneşti, iar din 420 pe toată ţara, numai 40 româneşti- 9%. 

. . Cele 50 case de filme - absolut toate evreeşti- cartelate într' un 
mdic~t-cart:l ·ca:e. judecă pe cinematografiştii români, aplică amenzi, 

a.co;da. des~agubm . caselor de filme, refuză filme cinematografelor 
penfence, dispune firmelor sistarea de a primi filme, etc. Din sindicat 
nu face ~arte nici un Român. 1) După alte date din 1939, găsim i rei 
ase de filme româneşti (Edison:.film a lui Marinescu, o. C. R. -film 
lui Dumitrescu şi Stan Ionescu şi B. D. C.--:film a lui N. Gâlcă) şi 

. a·gre;ească a paşap?rtarului Cristo Cazasis. 2) Toate filmele religioase 
1 Pathe Baby sunt difuzate tot ~e Evrei şi străini. 
. Ca şi presa imundă care a avut curajul im.pertinent să devie 
1~rou ~e censură a ideilor şe±ilor de partide, ca şi neruşinatele con-
nnţe ţmute la radio ca .să ne înveţe de. Paşti şi de Crăciun cum să 

fim creştini şi ca şi băloasa literatvră care propovăduia directive naţio
nale şi v~rs.a venin de intr~gi şi zăzanii în familia românească, etc. a) 
. t a.ş~ ş1 cmematograful aJunsese o tribună pe care se expunea - în 
m~g1m A co~c~et~ -:-. to~ ce societatea omenească prezenta mai hâd şi 
.uşmos 1:1 mtimitaţ1!ev rnterlope şi patologice. Dacă am avut o presă şi 
tera~urav pornograf:c~, avem ş~ un cinematograf pornografic, exhibiţie 
eruşmata de murdam care otraveşte tineretul şi subminează strădaniile 
amili~i,. ale bisericii şi şcoalei româneşti - deşi fiinţează, gras plătită, 
com1smne de censură, din care face parte şi un delegat din cei mai cu 
!lză·-ai ministerului educaţiei naţionale. 

6. Cărţi sfinte şi fabricarea de icoane, 
de candele, de potire, şi de lwmânări. 

. Pentru .Evrei, am mai spus-o, totul este obiect de speculă, aşa că 
icoanele Şl cărţile bisericeşti dacă rentează sunt lucru bine venit. 

n cronicar îi numeşte, pe bună dreptate, „şarlatani ai sentimentelor 
~ligioase' 1 , iar pe aceia carile furnizează aprobările asasine şi cari s'au 
Juns în fruntea trebilor bisericeşti,· îi numeşte „ortodoxi deţinători 
i stampilelor oficiale". Fapt este că, şi aci ca şi peste tot, Evreii s'.au 
onstituit în bandă de. negustori de lucruri sfinte şi au traficat - tre
nd peste .legile, deşi nici ~utorităţile nu prea s'au sezizat. Dar Evreii 
printre cari Herman din Turda, Roth Matilda din S.-Mare - fără 
ţine seamă de refuzul episcopiei, au continuat negoţul lor. Fabrica 

. 1) Scandal:Ul jidanilor în cinematografie, în Por. Vremii .din 17 Nov. 1937· 2) 
·cit. de Dr. Ihe Rădulescu. 3) „Criteriul etnic" de Volna, în Univ. din II Febr. 1935 • 
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„Pelikan Mill'' de icoane luminoase din Oradea importa cantităţi con
siderabile. In Bucureşti, sunt 13 vânzători evrei şi 7 armeni, iar în pro-

vincie, 4, etc. Fabricanţi de icoane - în afară de toţi giuvaergiii şi argintarii 
evrei cari fabrică candele şi potire de altar - sunt. Eleck Kohn şi q'icu 
Eşanu, acesta şi fabricant de cărţi ,bisericeţi> Ba, unii Evrei sunt. şi 
pictori bisericeşti, ca aceea ~ina Fuchs ·care a luat la licitaţie zugrăvi
rea oisericilor din Constanţa şi , Craiova. Prin ţara /:Moldovei, Evreii 
desfac şi icoane cu versuri necuvincioase şi cu chipuri comuniste, calen
dar.e pretinse creştine, etc. Ei fabrică şi lumânări şi le vând precum 
vând untdelemnul de candPle, precum sunt şi fnrnisori de ceară. Dar 
îndrăzneala acestor Evrei nu cunoaşte nici o limită. Acest 'ţicu Eşanu 
n' a scăpat bineven,itul prilej de a-şi aşeza taraba şi la :Maglavit ca să-şi 
desfacă miile de broşuri religioase şi altele cu caracter pornografic. 
'l'ot aici - pe câmpul lui Petrache Lupu - an găsit câţiva Evrei 
(având alături şi ceva Unguri şi Români, constituiţi în societate anonimă) 
fericita inspiraţie de a fabrica săpunul „1\faglavit" 

1

). 

7. Litpta fmpotriva bisericii naţionale se ditcea şi pe alte căi. 
Sectele religioase, au fost c1intotdeauna o afacere evreiască ren

tabilă - dela cele mai înalte, ca teosofia marelui profet Krişnamurtl~ 
fiul lui Solomon Kalman Griinberg din Varsovia -şi spiritismul propa
gat de Adolf Griinhut din Budapesta, până la cele obişnuite ca baptis
mul, adeventismn1, inochentismul, stilismul, etc. :Masoneria naţi< mală 
trăeşte mai departe prin aşa zisa filosofie a iluminării religioase, prin 
asociaţiile teosofice şi spiritiste" .. Evreii, în afară de faptul că îşi 
asigurau prin acestea o existenţă parazitară, ei s~pau, prin ele, la rădă
cina credinţei ortodoxe care se confundă cu însuşi rostul de a fi a! 
neamului românesc, fiindcă sectele acestea, rupturi din trupul ortO.:. 
doxismului, sunt tot atâtea aşchii groase înfipte în trunchiul şi S-u
fletul tării noastre. Ele sunt împărţite par'că anume pe regiuni şi bân-
tuie ·c~ furie si desmăt acolo unde dau de mai slabă rezistenţă. 

Iată câteva spe~ii otrăvitoare din nenumăratele cari agită sufle-
tele ţărănimii şi ale târgurilor noastre. Inochentismul şi stilismul, cu 
deosebire răspândite în Basarabia şi nordul :Moldovei, unde bântuie ş· 
Tremurătorii sau Pentacostaliştii - una din cele /mai înfricoşătoar 
secte, care activează şi în ţinutul Zarandului din Ardeal. In jud. Clu 
bântuie cu furie nu mai puţin ca cinci secte : :Martorii lui Iehovah, )ll 
lenismul - stu0.enţii în Biblie, Baptismul- cel mai răspândit, Adven 

1) Por. Vremii din Sept. şi Nov. 1937, etc. 
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mul şi 'l'rem ~t ·· B • . ura orn. aptismul este cel . 
' iar Sâmbetiştii peste toată t ma1 răspândit în tot Ardea-

Ad t · ·· ,ara. . . v.en 1şt11 - aceşti sectanti adversari d . . 
atei ş1 apărării graniţelor cu ' . ed~raţ1 ai existenţei 
t t 

. . arma - au ţmut s . 
a re1 zile, în Sept 

1937 
î 

1 
B „1 un congres care a 

d 
. · ' n sa a arascheum d. · Iv 

a mit crucea ca simbol al , . t . . . . , 111 cap1ta a. Baptiştii 
: ~e.rarhia harică, nici dog=e~: ;;r~s~:c~.sfan.ta tradiţie - Bise'ica, 

,111c1 cultul sfinţilor, ci numai B"bl" l~)mele f~r:Uulate de sinoade 
ţei strămoşeşti. 1 ia - adica toţi pilonii cre-

Alt miJ.loc de lu tv A • P a 1mpotnva bis · · · · 
ea la credinţa strămoşească ce s d e~1c~1 naţ10nale este şi renun-
tice în fata instanţelorJ·udecvte t• esav~rşeşte prin declaratii au-
A • ' • a oreş 1; ana-a A d V ' 1ş1 va creşte copiii· favrav c f· . o Jan u-se, totodata, solemn ; on es1une - t · • 
nva sănătăţii morale a pop· 1 . . ac e prm care se loveşte îm.:. oru m ş1 a u ·cţ·· .. · 
ân. 2) Dacă, în altă parte şi în alte, m ·~ i: ::iaţ1u~ii şi a statului 
emme !", la noi, sub acest raport1 di1:1~r=J ~ra~1, se zicea „Cherchez 

V t b . ' a ca 111 once împ . . ·' 
sa, ar re Ul să se zicav Ch h 1 . rejurare miste-. „ . ere ez e Jmf !" 1 . 

Evreului lucrează. · · n toate acestea, de-

Alte două plăg· · 1 V . 1 can a tereaza euo-enia ţ• .. aşa zisa creştinare a Evreil o .na mnn sunt : botezarea 
• A • or, precum ş1 căsăt · ·1 · 
e incuraJat de ar;umite ·min . ·txţ· . A on1 e mixte, lucru. 

Şt . d. on o. 1, ca ş1 de 1nşişi E ·· 
. un, 1n cele expuse , V A :vre11. 

ăl 
pana 111 prezent că ac t · A v 

cat pe pământul ţării t , . ' eş ia, mea de când 
A noas re 1s1 boteza A 1. · 
ate un membru din familie ,t , V u 111 re igia ortodoxă 

A f . , pen ru ca sa poată ... 
111 a acenle lor Dealtfel h. . . avea un spnJm . ' c 1ar mani raoini s· tn1 d. . 
aceasta, cu jurământul de V , • „i cumu işti le îngă-
.1\lf' a ramane mai depart 1 ţ• d 'l~rranii - Evrei spanioli· b t ţ· , V • . e ega 1 e tablele 

1
. . . o eza 1 mea dm sec XV . 

re igia mozaică niciodat V • h. , . . - nu ş1-au 
•• A a şi, c iar 111 zilele noa t ' 

oza:ci 1ll Spania şi au terorizat bis"ric . s ri:: sau decla-
din urmă, s'a produ" la . - da ~1 pe preoţn creştini. In/ 

ilor, iar crâstelniţele în n~umitnobl'. o . a. evarată manie a botezării 
f
. ţ· V , a. e 1senc1 nu pridid v . 
111 1ta de trupurile dol f 

1 
' eau sa-ş1 schimbe 

0 ane a e Re becel · 1ţ· · 
nt dat, înaltul for biser1·ces t . . or ş1 icsomlor. La un . c nm1sese· un ordi vt 

1 S·::: ab ăgea atenţia ca c:av pr1·m V , n ca re eparhii prin . ~ easca 1ll c ' t 1 •ţv 
,ni români şi nu pe cei cu s . r:~ e m a numai pe Evreii 

t 
upuşeme strain" s) R b. 1 L ş e pe coreligionari să se botez- , d V '--· a mu ehabel 

t
. . e can gasec:c neces bl. . 
ice mai departe rituril . . V , ~ • ar, cu o 1gaţ1a ca e mozaice ş1 sa mtreţmă acel . . . eaş1 raportun. 

r) Univ. din ro Martie 1938 C di de pă_cate prin săvârşirea ~~r:le . nţ~ ~remurătorilor constă şîn a-şi mânt . 
;e m_a1 n;rici. Practicile religioase ~ă~:~~te~~uar:a vieţii semenului, precum ~ 
o1~uscrutate se:;:uală ce nu cun~aşte nici o fm. noaytea, H duc la o destrăbă-

· e r~c~t pi:_ copilul de 8 anişori prin colţii fur :_gat)ura. de rudenie. In Zărand, 
cmrunala. 3) Ordinul a f~st dat în Ian. I~1~S.2 Uruv. din I l'lcartie, 1937-
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Dar propaganda aparentă pentru creştinarea Evreilor o făc 

îni,işi Evreii organizaţi în societăţi misionare. Se pomeneşte numai. 
dou;l de acest gen. Una era societatea norvegiamă „Norske Issrae 
mission" cu sediul la Galaţi, condusă de Evreul licenţiat în teologie 
Oslo, Issac Feinstein, având şi două organe „Prietenul" pentru adulţ' 
„Prietenul copiilor", care, însă,.setrimetea numai la preoţii din Basara 
şi nu la Evrei. Alta cu sediul la Chişinău, organizaţie engleză „ The Mil 
way Mission to the J owi", pentru răspândirea creştinismului print 
Evrei, având ca şef pe Averbuch, cu o seamă de misionari şi predicato 
cu materialde·propagandă şi fonduri din Anglia, având o şcoală a mi 
unii unde se propaga printre copiii creştinii preceptele talmudice 2). 

A doua plagă o consti.tuie căsătoriile mbcte - ale Românii 
şi Româncelor cu minoritari şi Evrd. Numai pentru Transilvania, p 
tru perioada :Î9zo-1939, ni sunt date 367 evreice devenite Român 
prin căsătorie cu funcţionari şi ofiţeri şi subofiţeri. 3) Din 249 Evrei 
căsătorite cu creştini, 134 au luat Români şi din 286 Evrei, 166 au lu 
Românce, în· 1936; iar din 10349 Evrei de ambe sexe, 43r au lu 
arieni. 4) Nu cunoaştem alte date. 

Dar presa evreiască lupta deschis împotrh a ortodoxiei noasfr 
• temelia fiinţei neamului şi a statului. A~ \·orbit în altă parte de Ha 

moneea. In r9r9, Mântuirea era în fruntea· acestei lupte5). a Iaşi, un 
Karl Lippe îndrăznea să atace cu împertinenţă biserica lui Isus şi toa 
marele figuri ale istorid noastre, ca Traian pe care îl numeşte tiran 6 

8. Lupta pentrit dărâmarea ordinei în stat. 

Dacă Evreii şi alţi străini au acaparat toate bogăţiile ţări\, aceas 
n'a fost deajuns. Ei au ţinut mult să ne fericească şi sub alt aspe 
Anume, au luptat pentru alte soluţii mai fericite, servindu-se de to 
metodele, în serviciul ideologiilor dizolvante. Au propagat, prin to 
insinuările, nesupunerea la legi şi au căutat să snrpe încrederea 
bărbaţii puşi în serviciul naţiunii. Amestecându-se în treburile publice 
au alim<=ntat tC!ate nemulţumirile şi disensiunile şi au asmuţit pe fraţ 
contra fraţilor,)n aşa fel că toate evenimentele cruciale ne-au găsi 
divizaţi. Au căutat, prin presă şi alte mijloace, să capteze sufletel 
tinerilor şi.t ale muncitorilor. Toate grevele muncitoreşti din capital 
şi din Galaţi, ca şi din alte centre, au fost organizate de Evrei 
câţiva străini, alături având şi puţini Români rătăciţi. . 

r) Por; Vremii, 15 Ian. 1939. 2) Luca Brândză -·Creştinarea Evreilor înseruan 
iudaizarea românilor în Por. Vremii din 18 Mai 1939· 3) P. Râmneamţu-Căsătorii 
mixte în Transilvania, 1920-;-·937· Vezi şi Curentul din 12 Ian. 19;i.8 şi Por. Vre 
'din Martie 1938. 4) Din statistica oficială. 5) Vezi şi N. Crainic - Puncte cardina 
în haoz. 6) B. Duică, o c., p. 203 urm. 
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Propagarea ideilor comuniste se făcea prin şcoli, cu deosebire. 
u făcut vâlvă, la timpul lor, atâtea procese cu studenţi şi copii de 
oală dela Focşani, Iaşi, Cernăuţi, Hotin, etc., mulţi din ei condamnaţi, 
cătuţţi în celule. de câte 3-4 inşi în „Şcolarul roşu". 

Toate grevele şi rebeliunile izbucnite între muncitori erau orga-
'zate de Evrei. Aşa, de pildă, rebeliunea dela atelierele Griviţa din 
34, precum şi, printre multe altele, greva generală dela Galaţi şi 
·şcările de stradă. din Dec. 1936. Rebeliunea din 1921, potolită de 
vernul Averescu, era tot evreiască altoită pe idei comuniste. Intre 

ei 89 condamnaţi de tribunalul din Cernăuţi în 1937, originari din 
. asarabia, 33 erau Evrei. Din cei 34 comunişti din capitala Bucovi
ei, judecaţi la Chişinău cu 16 condamnaţi, toţi 34 erau Evrei, Auto-

teribilului atentat dela Senat este Max Goltlstein. Marea rebeliune 
comunistă.din Tatar Bunar din Basarabia; izbucnită în 1922, era orga
·zată de oameni din acelaş .neam care vrea să fericească România 

Mare cu o nouă ordine constituţională - adică cu bolşevizarea ţării. 
oţi organizatorii a~estei mişcări erau Evrei. l,a Galaţi, Brăila şi Reni 
'a găsit, în 1934,.întreg firul organizaţiilor închegate de Evrei, mulţi 

din aceştia veniţi dela Iaşi. In Noembrie, 1936, au fost arestaţi ·şi 

comunişti la Moreni-Prahova, dintre cari II Evrei. Am enumărat foarte 
puţine evenimente de acest fel - şi nu tocmai din. cele mai răsună

toa're -întâlnite, aşa pe îndelete, în cronica j'udiciară a ziarelor. 
Adevăratele centre unde Evreii lucrau.în voia lor, nesupăraţi de 

nici o indiscreţie particulară sau a autorităţilor, erau aşa zisele şcoli 
„Helalutz'', sau şi „Hahalutz" şi Halutzimi'', adevărate organizaţii 

evreeşti; cu filiale răspândite în toată ţara, având sediul central în 
Bucureşti, B-dul Domniţei Nr. 48. In aparenţă, se urmărea pregătirea 
tineretului pentru reclădirea statului evreu în Palestina în realitate 
'însă, erau pepiniere pentru pregătirea elementelor co~uniste. Era~ 
organizaţi în celule de propagandă, în şcoli, după modelul sovietic şi 
se trăia în promiscui~ate prin colonii şi taberele de muncă. 1) Nume. 
roase asociaţiuni culturale sau de .binefacere erau în realitate organi
zaţii comuniste camuflate, urmărind, toate, acelaş scop: distrugerea 
,familiei şi a credinţei, .a civilizaţiei şi statelor naţionale, cu întronarea 
a:p.arhiei şi destrăbălării în viaţa publică şi a perversiunii morale în cea 
particulară, toate susţinute şi finanţate de Internaţionala sovietică. 2). 

Teatre şi biblioteci evreeşti erau, şi ele, tot atâtea organizaţli 
cari săpau la temelia statului nostru. In teatru, li s' a îngăduit totul : 

l) Buna Vestire, 18 Martie 1938. Soc. „Hahaluţi" - Lugoj, cu sucursale în multe 
~entre, răspândea broşuri cu cele mai abjecte perversiuni morale şi homosexualităţi. 
2) Univ. din 21 Sept. şi Por. Vremii din r6 Aprilie 1938. 
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liberi să întrepindă orice, să joace piese cosmopolite şi cu caracter sub
versiv' - ca şi fo cinematografe- să falsifice pe autorii internaţionali,,. 
ajustându-i pe măsura scopurilor urmărite şi să reprezinte orgii porno
grafice tendenţioase. 1) Multe elemente din aceste teatre evreeşti-,--toate 
de origină galiţiană cu rădăcini adânci în sovietul vecin - erau ridi
ca:te la rang înalt artistic de presa iudeo-masonică2). Bibliotecile din Ba
sarabia erau organizaţii comuniste clandestine şi aceste aşezăminte, ino
fensive în aparenţă, erau numeroase în provincia lăsată pradă anarhiei ai. 

Pseudonimul şi împrumutul de nume cu resonanţă arhaic do~
nească sau boierească ajută pe condotierii, introduşi fraudulos în cetate, 
să-şi desăvârşească, în siguranţă şi chiar cu prestigiu, opera de submi
nare a statului român, prea slab păzit de cei chemaţi să îl ~pere 

Distinsul şi subtilul publicist Em. Ragi Mosco, în art. „Metempsi-. 
coza" ne dă o mulţime de acte îndrăzneţe până la impertinenţă a anu
mitor străini şi Evrei cari doreau să pătrundă în cdatea românească 
cu nume. ilustr~ româneşti : unul Eschenazy dorea să se numească 
Lascăr, unul Kaufman-Rosetti, altul Baruzi-Catargi, Rotz-Raţiu, etc. 
Incă din 1895, cu prilejul votării legii numelui, unii „neoaşi" român~ 
doriseră să poarte nume ca acestea : Maier Hirsch - nici mai mult 
nici mai puţin - Miron Costin, C. Şloim-Horia Carp, Goldstein-Golescu„ 
Mendel-Vasile Lupu, Braunstein-Brătianu, Herman-Sturza şi aşa mai 
departe, fără sfârşit. Unul Zelicovici a reuşit - prin necunoaşterea. 

şi nesocotirea trecutului ţării de către cei chemaţi să-l apere - să se 
numească Crăsnaru, după numele unui vechiu boier oltean, ctitor aI 
sfântului locaş, din munţii Gorjului, giuvaer al începutului sec. XVIII-lea_ 
(art. în Universul din Dec. r936). Mironescu din Buhuşi, C. I. Arem
brister din Buhuşi în Const. Armaşu. 

9. Organizaţiile oculte cari subminează 
temeli-ile vieţii de stat creştine. 

Am mai vorbit, la locul cuvenit, de acele asocia ţiu 'li vaste Cllt 

caracter ocult Îllternaţional în întregime alcătuiri iudaice, îndreptate„ 
toate, împotriva cohesiunii creştiPe în jurnJ religiei, familiei, proprietăţii~ 
naţiunii şi statului. 

Francmasoneria, a cărei origină se pierde la începutul sec. XVIII„ 
este acea asociaţiune secretă, dintotdeauna 2.lbia în care s'au "frământat 

l) Por. Vremii din 26 Iulie, 1940. 2) Univ. din 26 Sept. 1937· :Multe din aceste 
teatre aveau şi curajul să turneze în ţară. Impertinenţq. îi încumetase să joace şi la Cer
navodă cu „llfiss Radio 1937''., dar au găsit sala pustie. 3) Toate acestea în număr 
de câteva zeci au fost închise în Ian. 1938. Trupa condusă de .A bram Gohanski a fost 
oprită să mai dea reprezentaţii în capitală, în Febr. 1938. 4) A se vedea cele scrise pân~ 
aci cu privire la această chestiUlle. • 
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e dezordinele ~i revoluţiile în lumea statelor creştine. Şi, ca să atragă 
şurinţă pe toţi naivii sau interesaţii cu situaţii îm.ltE în stat, acea
vastă organizaţie de complot este alcătuită în fiecare ţară pe bază 

loji 'naţionale. Aceste loji naţionale sunt subordonate, la noi, Ma
i Orient al Românieî, care, la rândul lui, este o simplă sucursală 
dinului diabolic Marele Orient al Franţei, precum şi acesta - ca 
umeroasele tentacule internaţionale - este o executivă a puterni

or oculte iudaice dela Basel şi New-York. 
Acest Mare Orient al României, botezat „Independent" este

stituit din ramuri masonice ce aparţin organizaţiilor: A. I. U. din 
ris - prin mijlocirea Marelui Orient .11 Franţei şi A. J. A., prin 
rea Lojă din New-York. La noi, a existat şi Masoneria naţională 
rit scoţian Antic şi Acceptat, precum şi alte organizaţii tot maso
e :_____toate însă. trăgându-şi seva din acelaş izvor. 

Marele Orient al României a fost reconstituit după războiu de· 
· şir de bărbaţi cu m'are dragoste de soarta ţării - toţi cu nume
"ţiene, iar în ·Marea Lojă Naţională a României, găsim - din 
orocire - prea mulţi Români şi creştini. Şi toţi aceşti Evrei Şi con

ţii. lor creştini dela toate lojile naţionale nu sunt decât ,nişt~ în
.mente docile ale veritabilului stăpân - Marele Orient, care, după 

aţiile din buletinele oficiale, a pregătit revoluţia franceză şi luptă 

ntru întronarea republicei, singura care,asigură triumful principiului: 
mocratic. 

Ca să se ştie care este tăria acestui principiu democratic şi ce nă
jde îşi pune viaţ~ creştină în activitatea acestor orga.nizaţiuni„ 
ăm parte. din textul jurământului ce trebuie să-l depună masonii 
estiţi cu gradul 33 şi care conferă titlul de Kadoş-sfânt: „Jur de 

nu vedea altă patrie decât patria universală. Jur de a: combate fără 
ţare totdeauna şi pretutindeni hotarele naţiunilor, hotarele mo-
or, ille caselor şi atelierelor, precum şi graniţele familiilor. Jur de 
une la contribuţie întreaga mea existenţă la triumful fără capăt al 

ogresului şi declar că profesez negaţiunea lui Dumnezeu şi a sufle
ui" 1). Şi dăm, în notă, jurământul pe care îl depun în Joia Pati-

. or „Cavalerii de roza cro<;e" când sunt înălţaţi la gradul r8 2). 

1) Marele mason Viviani scria: „Lupta între francmasonerie şi biserică este o
tă pe viaţă şi pe moarte, făiă milă şi fără iertare". 2) „Promit şi jur pe cuvânt de 

e, reînoind solemn astăzi obligaţiile pentru care am jurat în gradele precedente de 
dezvălui secretele cavalerilor de Roza Croce nici unui frate de rang inferio 

unui profan sub pedeapsa de a rămâne mut şi orb" ..... Urmează un blestem 
ntinuă: „Promit de asemenea de a nu indica locul recepţiunii mele la gradul de 

avaler Roza Croce, l!Îd de către cine am fost primit". Acest jurământ solemn este depus. 
menorahuluiiudaic. Vezi FI. Becescu- Francmasoneria, (Crimă, spionaj, anarhie} 

. in Universul din Mart'. 1937 şi „Judaism şi francmasonerie" de G. I. ,Atanasiu, 
or. Vremii din 18 Mf}rt. 1939, etc. 

\ 
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Din formula acestor jurăminte, se vede clar unde ţinteşte să ajun 
masoneria internaţională - la distrtţgerea credinţei, a familiei şi h 
tarelor, a proprietăţii şi statelor, ca, de aci, să ne înfundăm în haos 
anarhiei comuniste şi nihiliste. Această concepţie judaică .a dus la r 
voluţia lui Bela Kuhn, cu toţi conducătorii evrei, la războiul ci 
din Spania unde s'a distrus o minunată civilizaţie; acolo avea să du 
frontul popular în Franţa ... Un spirit diabolic lucra şi la fărămiţar 
rezistenţei noastre naţionale şi un început· a avut loc când lojile fu 
sonice române au fuzionat cu cele maghiare în 1930. - Masoneria nu 
nici ·mai mult nici mai puţin, decât revoluţia în acţiune, conspira 
în permanenţă - 1) creştinii navi sau interesaţi sunt sămănătorii 
prăşitorii şi numai Evreii se aleg . cu recolta. 

Următor reacţiunii- ce s' a produs în opinia publică dela noi, 
Sinod a osândit în Martie 1937, această organizaţiune ca doctri 
organizaţie şi metodă de lucru ocultă. In ziua de 5 Martie 1937, 
continuat identificarea, închiderea şi sigilarea tuturor lojilor masoni 
şi a societăţilor cu caracter secret: iar în 13 Febr. 1938, un cons· 
de ·coroană a hotărât să se ia măsuri pentru dezlegarea credincioşil 
de alte jurămint~ decât cele legiuite 2). ' . 

Odată cu desfiinţarea lojilor francmasonice, apare o dublură 
acesteia sub forma unei noui asociaţii „Rotary Club", cu ramifica 
în provincie, la rându-le membre ale lui Rotary internaţional, 
sediul, se pare, la Chicago, cu reprezentanţă şi preşedinte deoseb\ 
pentru organizaţiile europene, ca şi pentru fi~care ţară .în parte. ~cop 
urmărit deschis este înlăturarea urilor p.aţ1onale~ a intoleranţei r 
gioase şi propagarea spiritului de înţelegere între popoare pent 
realizarea dreptăţii internaţionale. S. Akers, un fruntaş, spune 
rotarysmul nu profesează nici o religie, iar politica este exclusă 
discuţii şi acţiuni, dar orice rotaryst este obligat să aibă o influen 
sănătoasă asupra membrilor pentru o cetăţenie bună şi să-i provoa 
a da un interes viu tuturor mişcărilor propuse pentru un guvern b 
Ca mijloc de reuşită, se cere captarea tineretului, îndoctrinarea 
creşterea în nouile discipline internaţionale. 3

) Iată o reeditare 

francmasoneriei iudaice. 
Cu aceasta, nu s' a epuizat seria organizaţiilor oculte. In ulti1~ii ~ 

a luat naştere încă o nouă organiţaţie sub forma inocentă de „Reuiu 
Universelle de la Paix "(R. U. P.), care este, pe teren internaţion 
ceeace este frontul popular în interiorul ţărilor, este un fel de şovi · 
internaţional, o frenezie pseudo-umanitaristă, o creaţie - ca t 

r) Vezi nota 2 .pag. 41 I. 2) Vezi ziarele ,din ::'Y~a;tfo I,937 şi Fe~r. 1938. 3) " 
formă a francmasoneriei- Rot_arysmul" - vezi în Umv. dm. 28 :Mai, 1937. 
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.de până acum - a Jidovimii şi a bolşevismului care o finanţează. 
congresul iniţial al R. U. P. la Bruxelles, delegatul U. R. S. S. a 

primit cu aplauze, iar atunci c.ând a apărut Passionaria, toată 
.a cântat Internaţionala şi a scandat îndelung : „ Tunuri pentru 
·a l" Intemeietorul acestei organizaţii care urmăreŞte să răspân
ă pacea în luine pe ruinele imense ale civilizaţiei, pentruca, pe 
, Evreii să culeagă roadele, este Evreul Victor _Basch 1). 
In sfârşit, o nouă organizaţie ocultă - ţinută foarte secret sub 99 
căte - este Sanhendrinul Inţelepţilcr Sionului, Marele Stabmajor 
turor acestora, care, prin redactarea, în 1901, a „Protocoalelor" 
s bazele unui regulament1 mai bine zis, ale unui plan de. luptă. de 
ă să asigure, prin puterea presei şi a banuhli, dominaţia iudaică 
.·i. Mare vâlvă a produs publicarea lor - adică darea lor în vileag. 

·ii, într' un singur glas, repudiază autenticitatea lor şi paternitatea 
scă şi chiar a avut loc, în Elveţia, în 1937, un proces sensaţional, 

·a s'a putut afla întregul dispozitiv al bătăliei după care se va 
e la o desăvârşită ruină a lumii creştine şi la o înstăpânire uni
ă a iudaismului. Intr'un capitol, se îndeamnă cum să se ajungă 
tigarea definitivă a presei „marea putere" care va robi· opinia 

"că, guverne şi partide, deşi, de fapt , ea este aproape în mâini 
şti, pretutindeni. Şi se mai arată, amănunţit, ordinea de bătaie ; 
să se stăpânească toate agenţiile - pentru ca nimic să nu poată 
us la cunoştinţa lumii fără supraveghere iudaică şi nimic să nu se 
n vileag decât ceeace se va îngăsiui ; cum să se organizeze presa 
să exprime .~n aparenţă tendinţele şi părerile cele mai protivnie:e, 
care va fi de natură să trezească încrederea în ele şi va atrage 
şmanii nebănuitori ; cum organele cu caracter oficial vor sta în 

întâiu, în rândul al doilea cele oficioase şi, în sfârşit, în ultl
ând, s.e va pune aşa numita opoziţie iudaică, rămânând cel puţin 

:care' sa fie cu desăvârşire protivnic ideilor iudaice. 
In alt c~pitol, se îndeamnă cum să se creeze şi să se înmulţească 
masonice, prin cari, atrăgându-se pe toţi aceia cari le pot fi agenţi 

et,Jţi, centrala iudaică va fi Î!l putere să afle tot ce se întâmplă 
mea creştină. Toate lojile se vor centraliza într'o administraţie 
ută numai de ei; compusă numai de înţelepţii lor şi se va forma 
aceste loji - cu. elemente din toate straturile, sâmburele tuturor 
telor revoluţionare şi democrate .. Se va stărui cu preferinţă ca 
te loji să intre toţi agenţii poliţiei naţionale ale căror servicii 
indispensabile 2). 

) J?ată ~::i- Iumină'. la noi, prin reproducerea unui articol din „L'action fran~aise". 
mv. dm 20 Iume, 1937· 2) „Protocoalele Sionului" în actualitate în Univ 

'.ov,. 1937 şi 23 Nov. de Hagi Mosco. ' • 
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Toate aceste organizaţiuni : loji masonice, rotarism, R. 1J. 
Sanhendrin al Inţelepţilor Sionului, etc. 1) nu sunt decât diferite 
-pecte ale uneia şi aceleiaşi realităţi, Framcmasoneria, care, după 
"turisirea rabinului Isac Wise făcută în „Israelite of America" e 
„o instituţie everească, a cărei istorie, grade, .cuvinte de ordine şi 
daraţiuni sunt dela început până la sfârşit evreeşti". ~) 

b) In funcţiunile ce privesc apărarea 
etico-biologică a rasei noastre : 

r. ,Medicina. 

Suntem ţară destul de bogată şi, totuşi, foarte săracă ; sun 
ţara cu natalitatea cea mai mare şi mortalitatea cea mai ridica 
~u şcoli de medicină reputate şi medici relativ destui şi ·ţara no 
~ste, totuşi, cea mai bântuită de boli. Mortalitatea infa~tilă -
malformaţiuni congenitale şi bolile primei copilării - atmge 70 
.anual. Populaţia este roasă de toate bolile sociale - pelagră, tube 
loză, febră tifoidă, diaree~ enterită, scarlatină, sifilis, exantema 
:malarie, etc. 3) Standardul de viaţă al ţăranului nostru este cel 
:scăzut de pe continent-el aproape nu cunoaşte carnea, zahărul, 
.ştele, laptele în ţara care dă 3 ~d. litri pe an. Venitul ţăranului c 
mai înstărit este cu de 8-r4 ori mai scăzut ca al altor popoare e. 
pene şi americane. 4) Sărăcia s~telor este cumplită : z m}!· vgospo 
n'au nici 0 vacă în bătătură; 250000 n'au măcar ~ gama, 160 . 
n'au un porc. 6) Este atâta sărăcie în unele regiuni - ca, ~e ~ildă~ 
satele de munte din Oltenia din cari am vizitat câteva - meat v1 
de iad şi de mizerie a ~cestora n'ar putea-o .descrie nici un geni 
.Dante. Alimentarea cu apă este primitivă la sate şi în mare part 
-0.raşe - cele mai multe izvoare surlt necaptate : mare parte din· 
tâni, ştiubee, beuturi, burdufe, etc„ dau apă i~ectată sau pro. 
.iar peste 50% din locuinţe n'â.u latrine 6). Sărăcia cu s~area et 
subnutriţie dă naştere la rachitisi;i, carie dentară, anemie, etc., 

r) Francmasoneria este de marcă pur ji.doveas"că" în Buna Vestire 

1 
Iulie 

1
;}

7
. z) O faimoasă asociaţie internaţională Agudath Israel e~te ac.ee.a a E 

.a.~n Europa centrală în legătură cu celelalte asociaţii zise naţi?nale şi. a privit t<;~d 
cu interes şi simpatie mişcarea comunistă pe car: a :nenaJat-o pnn toa~e m1iloa 

3
) Sifilisul şi toate bolile sociale rod satele" GorJ.ul:U: Su~t. sate. adevai:at~ c 

.(le ;ifilis. Ravagiile sunt neînchipuite. 4) Dupa statisticile oficiale ~m 1936_. ~iecai; 
cuitor consumă în mijlociu câte 12 .g. tarne, - orăşanul peste 50, }aranul ni~i z 

kg Peste
· zahăr sub r kg.· cafea cacao, ceaiu inexistente. Din art. „Cat co 

o 0 7 . ' • . ' B V ·1 • u . 
Românul" de II. I„ în Univ. din 19 Iunie, 1939· 5) Dr. Ionescu, rai. a,"111 .:i:v. •: 
tatea publică şi apărarea naţională". 6) Mircea V. Prenescu - Satul şi ţarann, 111 Cur. 

.(lin z4 Aprilie, 1938. 
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re contribuie şi alţi factori, ca scumpetea mş.re şi falsificarea medi
entelor, precum şi proa~ta distribuire a medicilor la ţară şi prin 
.alalele oraşelor. In I937, erau de-abia noo medici rurali - adică 

5.50_0 ţărani ş~ .cir.ca 9000 în mediul urban, adică r/390 orăşeni. 
cei 269r med1c1 a1 ministerului sănătăţii, abia 984 ~în teorie, cel 
~ ~ în ~eg.iu~le rura!e: pe cânJ r400 toţi la oraşe, precum şi toţi 
dic11~al~r~aţ1 ai alt~r mimstere. Din copiii morţi până la r an, 77.8% 
munt fara cea ma1 elementară asistentă medicală, 84. 8 % din mediul 

. al; din ?~i ~dulţ~, .6~'.3 % An'a1:, cunosc~tnici e.i ajutorul :111edicului. 1) 
m ~o cop11.p1p:rm?~ţ1 lntra~d ln şcoal~, ~e-ab1a I5 ajung în el. IV. 2) 
matate dm tmern recruţi .sunt respmş1 ca neapţi, insuficient dez
taţi. Şi aşa se irosesc energiile rasei noastre în sate ce nu cunosc 

· a ocrotitoare a medicului misionar, în satele noastre plutind în 
af. Ş! întunerec, î.n noroi~ şi mocide, cu locuinţe lipsite de aer şi 

a, und~ apa lipseşte, iar săpunul nu este cunoscut, unde hrana 
.te ~ 1:1c~u căruia nu i se acordă nici o atenţie, unde crâşmele gem 
chenţ1 ş1 de speculatori evrei.„ Aşa stau lucrurile. 

Problema sănătăţii publice în ţara noastră a constituit, imediat 
J:)ă întregirea ţării, una din marile probleme - mai cu deosebire 
când cu invadarea acestei ramuri de medici străini şi cu deosebir~ 

rei. !n peri~adele ~rec~te, de-abia se vorbeşte de aceşti profesionişti. 
mn11 noştri de cateon aveau nevoie făceau apel la medici străini. 

e:an cel M~r~ a fost căutat de un medic evreu trimis lui de căpe
ma separatiştilor crâmleni, Mengli Ghirai, dar îl căutau şi medici ve

. e~ ; ,:V asil~ Lupu avea pe unul Cohen pe care îl întrebuinţa şi în 
iaţ11le Im la C-pol, .dar avea şi un medic suedez ; N. Mavrocordat 
pe evreul marran Fonseca; C. Brâncoveanu pe unul Avrum Ji

ul, dar şi pe Ioan Comnen şi pe Pylarino - o personalitate, etc. 
au, prin vremile vechi, medici ambulanţi - circulatores - de diferite 
muri cari umblau cu pietre tămăduitoare ; erau medici clandestini 
varla~ani, proşti, pricepuţi sau creaţi doctori - doctori improvizaţi, 
aţaţ1 la şcoala practică, de multe bri la şcoala morţii pe care o în-
.~au. din im?old sufletesc sau poate din calcul - alături de atâţia 
Jifon „ vraci" - femei şi bărbaţi, străini şi indigeni. 
. Medici cu o~recare cultură încep să apară odată cu sec. XVIII : 
a ~ela Viena, dar mulţi medici ardeleni ca Ion Molnar, Nica, 'Popp, 
nf1; etc. sau bănăţeni, ca Nasici şi V. Babeş, mai târziu; pe urmă, 

etc. Numărul acestor medici ardeleni în războiul din r877 a 

r) Dr._ S. :M:ezinces~u - Consideraţii asupra sănătăţii publice, Encicl. României 
p. 51.1 şi ur~. z) ".ez1 ~ Ionescu-Gion, Istoria Bucureştiului; N. Iorga- Ist. Corn. 
:r~s şi .confern:~ţa. ţinuta la soc. studenţilor în medicină, 1919; Pompei Gh. Samariaii 
cma ş1farmacia111 trecutul românesc, v. I şi II, Buc. 1938 . 
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fost considerabil. In jumătatea aceluiaş secol, apar, din străinătate 
greci iatrofilosofi cu studii la Padova şi armeni, raguzani, francezi: 
prusieni, saşi din Ardeal, etc. după care apare pleiada de medici aro
mâni - aşa zişi greci- învăţaţi la şcolile italiene sau germane, ca 
)fandacaşi şi trinitatea Caracaş-Darvari-Filitti, cari domină întreag · 
viaţă medicală a ţării între r775-r834 1). 

Primii medici evrei cu învăţătură apar în al patrulea deceniu al 
se0. XIX. Astfel, în 1837, sunt semnalaţi doi chirurgi-unul Steiner 
„magistru în chirurgie" şi altul, Leb Martin „patron 'în chirurgie" -
primul doctor în medicină prea bine cunoscutul Juliu Barasch, des
călecat în r84r din Brody al Poloniei, iar în r843, alţi doi. In r858, 
apare, la Iaşi, prima moaşă cu diplomă Neti Ural. Intre r837-r86r; 
s'au stabilit, în ambele Principate, 8 doctori în medicină, I magistru 
şi·g patroni în chirurgie, 3 dentişti (primul în r857 Andrei Lauterhach> 
şi 2 moaşe - toţi cu studii în străinătate şi, în sfârşit, 20 moaşe cri/ 
diplomă la institutul de naşteri din Bucureşti şi r cu diplomă (lin Iaşi. 
In anul r86r, în „Monitorul" din 30 Septembrie, între cei 232 cărora 
li s'a recunoscut de guvern dreptul de a exercita arta lor ·În Bucureşti, 
se găsesc şi 44 Evrei. 2) In rgoo, din II medici rurali plătiţi de stat: 
23 erau Evrei 8). 

Cam pela finele sec. trecut, Evreii - bucurându-se de dreptul: 
de a studia şi profesa medicina - au găsit această profesiune ca cea. 
mai rentabilă- în afară de anumite obligaţii rezultând din prescrip
ţiile tahnudice cari îi obligă să îmbrăţişeze medicina şi farmacia pentru 
ca, astfel, să aibă în mâini sănătatea şi viaţa neevreilor. Şi, de abia în 
r937, adică un secol după apariţia primului chirurg evreu, ne-am putut: 
da seama de proporţiile catastrofale ale acestei invazii în medicină şi 
farmacie - după cum rezultă din tablourile de mai .jos. 

Din 340 medici, proaspăt ieşiţi de pe băncile universităţilor şi cari 
îşi făceau stagiul militar în r937, erau: români 175, evrei r34 şi alte 
minorităţi 49. Dacă luăm în considerare situaţia militară şi proporţia ele
mentului românesc în corpul medical, vom avea această situaţie: medici 
români r400 (42%), Evrei r460 (44 %), minoritari 46o (r6%)-adică 
un total de 3320. 

Nu cunoaştem proporţia elementului străin în"'medicina baln~o-, 
logică care mnnăra 480 medici. Ştim, însă, că staţiunile balneare erau 
servite, în proporţii zdrobitoare, de medici evrei şi străini : De o pildă, 

1) Vezi Ionescu-Gion: Istoria Bucureştiului; N. Iorga„ conferinţă citată şi 
, ,Medici şi medicină în trecutul românesc"; de Dr. S. Ţovaru, vezi A. Hâciu, o. c„ p. 609; 
Dr. Pompei Gh. Samarian-Medicină şi farmacie în trecutul românesc, v. I şi II, Buc. 
1938. 2) Gazeta evreiască, No. 22· din 17 Iulie 1942 .. Vezi Dr. Lazăr Mayersohn- Evreii 
în medicină, 1915 şi lucrările fraţilor Schwartzfeld din , ,Anuarul pentru Israeliţi'', precn:lll 
şi alte complectări ulterioare ale dr. M. A. Halevy şi L. Mayersohn. 3) J. Lavhoary, o. c. 
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na - proprietatea .Fondului Bisericesc din Cer v ţ' . 
d 5 d' . . . . . nau i-era ser-

t ~ m~ ici ~reştlU: şi r4. evrei. Şi toate aceste poziţii li erau 
e n mo arbitrar şi nu pnn· concurs cum s'a c'' t . 1 

d' ·1 d' · eru şi . a congre-
1:1~ dici or . in. spi~a~e şi dispensare. Aceste instituţii erau tixite de 
ici e aceiaşi angină Dv At ·1 „ 
• V • am ca eva i ustraţ11 : spitalul central din 
ş1~~u era - condus nun~~i .d~ m.edici evrei ; de asemenea, spitalul 
b i nervoase „Soc?la ,chmca infantilă· a spitalului Sf. Spiridon 

Numărul total al medicilor ÎI! 1938 

I R;i- · I Evrei / Un- / Ger-1 .. , mam g1ui mani .Al ţll Total 

203 133 29 157 12 ~34 
~~~ 448 l 24 108 807 

181 ~;~ 6~ 2
4 22 549 

Medici salariaţi ai sta
tului 19371) 

Români I Evei ~i / Total 
nemţi 

72 24 %1228 16 % 300 
21 15,75 II3 84,21 134 

131 49 
4~ 5~ ~~~ 

63 122 IO 6 ' I 2 7J 52,75 69 47,25 146 
498 369 I 

02 

1776 I 1014 2 II 881 191 53 % 171 47 % 362 
214 33 5 76 2872 H4 24,80 146 75,20 590 
619 6 232 I 254 rI6 62 % 70 38 % 186 

---I--~--~ __ 12_ 1555 716 ·43,90 557 50% 973 

4° 17 3467 343 512 301 8640 1337 rr 4 6 

46.48 % 40.12 %13,98 % 5,93 % 3,39 100,00 49 80 O/ 58:; 20 O/ I 2 9:, 
' 10 , 10 IOO ÎO 

. Iu Transilvania intră, Ba
natul, Crişana, Maramureş 

!~i, care. număra 7 ;nedici evrei titulari şi loctiitori şi 4 sta iari . 
:c1Ul teh~1c„al Ef9riei Spitalelor Civile era cond~s de doi evreig· di~ 
cu1;1s:npţ11 medicale ÎZ1 ju~e~ul Sălaj, numai 4 sau 5 erau conduse • 

ornam, ~estul de Evrei; Mm1sterul muncii, sănătătii şi ocr ·t. ·1 
e era ph d di · v . . , o in or 

. . n e me c1 strami ; etc. Ca medici de plasă în Bucovina 
abia şi ::ordul Ardealului, ca şi medici consultanţi în Asigurăril~ 
e, Evre11 trec de 40 %. · · · 

In ,c9legiul. medical al jud. Ilfov, erau înscrisi mai mult de 
0 

.med1~1 ev:e1,. adi:ă aproape 50%. In capitală, ~unt 60% medici 
V rn.Yo mi~on~an şi de-abia 30% români. La facultatea de me
a dm . c~pitala, funcţionau, în r938, ro asistenţi universitari 
nfere~ţia~1, 4 preparatori şi 25 docenţi - ţoţi evrei. , 
?ac~, ~111 punct de vedere numeric, medicii evrei au atins un pro
~ngn3orator, su~ ~aportul pregătirii profesionale, ei au ajuns 

0 
nţare pentru sanatatea publică şi fiinţa naţiunii. Scandalul cu 

1
) DuJ?ă expunerea făcută de di. P. Topa la concrresul c · · · 

întocmite de Colegiul g-ral al medicilor din Ro~ânfa. . A.,~. I. R. ş1 din stat1s-

. Hâciu. - Evreii în Ţările RomâneŞti. 
21 
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• V i cu echivalarea diplomelor false - al căr 
introducerea clandestma ş . . dal izbucnit în 1937, precum 

f t vreul Manev1c1 - scan V • • 

erou a os e . t V. sunt revelatoare în aceasta pnv1n 
cu echivalarea diplo~elord.s .ratn~, ţi· imediat după 1918, din to 

C 1 i mulţi me 1c1 revarsa , . V 

e or ma . . d . li s' a acordat libera practica, 
1 il R mâniei Man ş1 e aiurea V V • 

co ţur e. 0 . 1 f rmare a doi martori, făra sa prezm 
ales celor din Basarabia, pe s1mp a ai ea în raportul pr 

d V C ba altora - cum se spun 
nici o dova a co~cre a, 

1 
R ri n'au putut preciza nici câ 

t t c ngresului C. A. P. · · ca d. · ( 1 · zen a o . . d„l 1) In 1922, 98 me ici unu sin 
nici unde ş1-au termlllat lstul11 e. t ratul Sanitar din Cluj - li 

A ) obţinut - de a nspec o Of" Roman au . f v v a se specifica în Mon. 1c 
t• V r V nici un examen şi ara 

prac ica, ara.. fa0ultate din ţară sau străină. 
dacă au terminat vre-o ~V ltav categorie Intre 1924-1936, s'a aco 

D ă aceştia urmeaza a · · 
up ' . 1 me străine dintre cari numai 55 r 

dat echivalarea la 1615 dimp o d. Clu3· '1216 de către surorile 
A t• 5 de către facultatea 1ll ' 

maneş t : 3 vt• a acestor candidaţi, o spune Pa 
Bucureşti şi Iaşi. ~are era Fr~~:::ie de studenţi urmând cursurile f 
fi1 Şeicaru care . c.1t~ o~ata 1 prin corespondeţă, iar echi 

ul 
vţ•. d dicllla dlll Bo cgna.... . V 

c ta 11 e me . V formalitate pentru ca să nu se atmga p 
larea se reducea la simpla.. . ' d .. 1 ei· . iar dr. Marius Ge. 

· · 1 f ultvţ11 emitente a tp om · 
aceasta prestigiu ac a h. 1 s' a dovedit 0 amabilitate r 

v amenul de ec iva are 
gescu spune ca ex . . . V • t b'le" s' a dovedit ca mare m 
aretabilă. In aceste „amabiht~ţ1 regre ~ id medici este aceea a c 
" M · i A treia categone e 
str': ~e~nte an~v1c_. ustria du ă evenimentele dl.n 1933 .şi cari şi-

. fug1ţ1 dm Germania Şl. A p. . . fv ră ici 0 restricţie. 
continuat la noi exerc1tar~a i::ofesi':n1~ aur:eze cursurile facultăţi! 

C . d t . pe tlllern evrei sa . 
e-1 e ernnna lt 1 V ei fugeau de munca seno 

. ? U . r spune între a e e, ca .. 
străine . n cronica : b v d prestigiu destul de nd1 

f ultvţil oastre can se ucura e un . V 
dela ac a e n. V.' d di lomele se acordă în urma frecvent 
şi treceau la şcoh strallle un e Vp A unele cazuri, este sufiden 

· d c 1 mult o luna sau, 1ll . . unor. cursuri e e . v din .ţară sau din ori 
. . 1 t t xelor iar cursurile se urmeaza A t 

num~i p a a a A • ' d d alfe interese. '") Şi, întorcându-se 1~ ' 
localitate unde 1ş1 ve e. . e . A eclamă deşănţată că vm 

d D Enacov1c1 - ei mcep o r f . 
- spune r. . . , . V cu preţuri an un ta te ca la nze 

b n f rme man ca la carcmma, ' v 

toate o i e, cu 1 • . t b V t într' o cameră întunecoasa 
cu specularea ţăranului care es e. ag~ 3) 

b. · ·t pe piept ş1 spate · 
i se plinibă un bec. o. 1c1i:-u~ .ci de înalte învăţături cari, la înapoie 

La toţi aceşti tmen orm . . di·n Ministerul Culturii Na 
• v f · scă ţara comisiunea aveau sa ne encea ' r V • V In anul 1936-

nale le venea in ajutor cu valută forte ara pnma. 

d 1 i P Topa. 2) :M. 1-firescu „Fuga~ii" 
I) Ziarele di:;i. Fj37 -;,Rapo:tuld. -r~:c. I~37· 3) Pseudo - medicii.cu dipl 

Specialiştii din stramatate m Umv. m 
~trăine" în Univ. d!n 13.12,934. 
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benericiau de valută numai m Franţa 412 tineri - dintre cari I69 
Evrei, 49 alte naţionalităţi şi 194 Români, între toţi aceştia 143 medici' 
evrei şi 31 alţi străini. După alte izvoare, studiau, în străinătate., 2121 
tineri, dintre cari numai în Franţa 1240. Evreii luau parte la acest 
total cu 1559 şi Românii cu 562. In curs de zece. ani, au studiat me
<1idna în străinătate de-abia 55 românii creştini şi 1505 evrei. Şi pen
tru toţi aceşti tineri pistruiaţi s'au cheltuit circa trei milinde, între 
1925-1936, pe câtă vreme, înzestrarea racultăţilor şi intereselor ne
goţului şi industrid sufereau din lipsă de valută. 

Şi cu asemenea jertfe se întreţineau în străinătate tineri cari nu 
regetau să ne insulte ţara, iar nume obscure de universităţi s'au 
ăbit să ne trimită aci diplomaţi cari ,să î'ridrumeze săn8.tatea publică, 
rvind în re9-litate nn plan iud tic internaţional de subminare a so-
·etăţii româneşti şi făcând escrocherie şi nu medicină - cum se expri
au d-rii T. Tanaşoca şi Aurel Conu 1). 

In urma revirimentului naţional din 1936-1937, s'a produs o mare 
acţiune, urmată de decretul-lege Nr. 401, publicat în Mon". Olicial 
r. 33 din ro Febr. 1938, care reglementa revizuirea medicilor şi far
aciştilor cu diplome străine echivalate în ţar8, dela r Ian. 1919 până 
31 Dec. 1937· C8 urmare, Comisiunea a stabilit că, în ,acest inter

al, s'a acordat libera practică la 9831 med.ici - dintre ei, 3186 cu 
iplome străine, precum şi la 4046 farmacişti - dintre cari, 842 cu 
"plome străine. Au fost depuse spre revizuire 3984 diplome, iar 1916 
ed.ici au refuzat să şi le depună. 

Medicina veterinară a fost mai puţin preţuită ca cea umană. 
'in 63(5 medici veterinari din serviciul statului şi al comunei, avem: 
65 Români,

0
251 alte naţionalităţi şi de-abia 54 Evrei. 2) Iar în ultimul 

·mp, din 361 studenţi înscrişi: 329 Români, 3.2 minoritari şi o Evrei. 
id în corpul, profesoral, nu găsim Evrei. Aşa că această specie de 
.edicină nu s' a bucurat de nici o preferinţă din partea acestui neam. 

profesiune rentabilă şi îmbrăţişată de streini, cu deosebire de 
vrei, este aceea a medicinei avorturilor. Toată cronica judiciară şi 

chivele închisorilor vorbesc în acest sens. Aceste îndeletniciri con
ituie una din metodele de distrugere a poporului nostru. 

2. StomatolQgi·a şi dentisti·ca. 

Să, trecem la profesiunea dentisticei şi a stomatologiei din care 
cu deosebire, au făcut o mare ruşine naţională. In această 
a medicinei - atât de gingaşă şi de bănoasă - Evreii stau 

l) Din raportul prezentat „ Asociaţiei internilor şi foştilor interni de spitale" 
·Nov. 1937· 2) Din raportul prof. Nichita la marele congres din 16 Mai 1937· 
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. .t t drobitoare după care vin minoritarii şi alte în frunte cu o maJon a e z ' , . . · 
naţionalităţi şi, de-abia.· la coadă, Romam~, . V • , , V 

Iată situaţia în stomatologie, dentistica .?i .m teh~:c~ dent~ra„ 
du ă un tablou al Ministerului Muncii, Sănătăţn şi Ocr?tmhor ~.oc1ale, 

~r cat de ziare, 1) în care nu intră, bine înţeles, toţi meşteri: clan
~:st:ni, stabili sau ambulanţi ce mişu~ă. în toa~ă, ţara .. L~ _:;mgur: 

v v f · t tv d foarte puţmi doctori m medicma, dupa şcoala dentara recven a a e : 
nume, toţi sunt Evrei. 

Categoria Evrei I Of O I Mino-
ritari 

Of O I Ro-1 I mâni 
0 I o I Total 

Medici stomatologi 669 66,01 140 r3,83 J 203 20,06 1012 . 
Dent. _ aşa zişi cu practică redusă 702 86, 13 66 8,10 47 5,n 815 

Technicieni dentari-aux·liari 753 71,64 211 20,08 87 8,28 1051 

73.721--:- 14'491-:-

--· --
Total 2124 II,79 2878 

·:-r-

Pe cât a fost de prostituată această ramur~ a medicfnei se ~e
duce din faptul că aproape nu există or~ sn:u t~rguşo: .cat .~~ ne1n-

t de să nu, se fi descoperit unul, doi sau mai mulţi denti.,.ti. clan-
semra un . ·eh· · U · w mberg destini S2.U fără autorizaţie în regulă. Un tim ~gut ns1m , . e V 

practică technica dentistică de ani de zile, în ~lm. Bucureşti, ne~p~ 
t d . . enea şi cu multă reclamă ; 2) la Smaia, un Eugen ot 

ra . e. 1"11n · , · • ulti 1 marfă 
1 , toată siguranţa escrocand lumea cu bam m ' ş 
ucra t:,11· 3) la Iaşi· exercitau medicina dentistică 24 medici evrei falşi ; proas a., ' ·. . . . · · 
Cernăuţii număra destui dentişti şi me~c~ falşi -:--- dmtr; cei cu ma~~ 

t . . h'ar 4) şi· .în turna unor cercetan laborioase, s a.u descqper pres igm c i · ' · t · 
b v bi·er1· servitori chelneri, croitori, birjari, dansaton, e c. c:n dse 

ar , ' . . . v f · · 5) Un numar e , d 1 tniceau cu aceste nobile şi banoase pro esmm. . 
~: e ;ineri urmau .. acum doi ani, cursuri speciale la spitalul .CoJ!e~~ 
f v ~ îndeplini condiţiunile de vârstă cerute de legea sam~~ra. ) 
ara a . .,, . d v d drept medici sto-Mulţi alţii, nepregătiţi,, cu practica re usa, se au . . . . 

atologi sau medici îÎi chirurgie dentară sau pur şi s:n:p:u c~1rurgi 
:ntari şi afişează această titulatură fie pe cărţile. de. vi:ita pnnse l~ 
uşa cabinetului şi în cartea de telefon, fie în pubhcaţmm la gazete ş 
în editUra casei Rudolph Mosse 7): 

. .. . -Tra.edia practicei dentistice. 2) Univ. di~ 
l) Porunca Vremu dm 16.3.939 . g . 

8 
) Ibid n' 

2 93
8 şi Por. Vrenut 

A " • d. •tal" 3) Ib1d Martie 193 . 4 ' • • . . 
23.5.937 - Intamphn m capi a. s' D ti tica Moscovicilor, a chelnerilor ş1 a N 5) Bnna Vestire- 16.4.93 " en 5 · ·d 8 
17 ov .. 1937. . " d R Gyr 6) Por. Vremii, 17.3.939. 7) Ib1 , 3.2. 93 . 'dansatorilor de varieteu, e · · 
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Toate instituţiunile noastre privind sănătatea publică sunt pline 
dentişti evrei. Aşa, din aceştia, au ajuns şi Ia Casa · Asigurărilor 

sociale din 1'.-Severin 1). . 

Laboratoriile dentare, în număr de circa zece în Bucureşti, 8 sunt 
evreeşti - şi .acEstea sunt afaceri din cele mai rentabile. La acestea, 
trebuesc adăogate. tot pe atât de rentabile, cele ro magazine de des

. facere - engros şi endetail - a articolelor dentare, aproape toate 
oevreeşti. _ 

3. Farmaâa 

Primii profesionişti cari îndeplineau funcţiunea de farmacişti erau 
:spiţerii sau aromatarii - vânzători de mirodenii, piper şi condimente 
.ee le desfăceau în acelaş timp cu medicamentele - în vremuri foarte 
vechi, de origină italieni - genove~i ·şi veneţieni 2). Prin r57 4, aro
matarii-spiţerii Iaşului erau un .mare num.ăr de Armeni, mai ales Su
·eveni, în legături cu Bistriţa 3). Prima spiţerie obştească a luat fiinţă 
n primul spital al Colţei sub domnia lui Brâncoveanu, condusă de 

medici şi de un spiţer -toţi străini. Sf. Spiridon din Iaşi- întemeiat 
;mai târziu-îşi avea şi el spiţeria, ca şi Craiova - odată cu spitalul. 
Pruna spiţerie cu drept de monopol a avut-o, în Hanul Şerban Vodă, 

rmeanui Hagi Chiriac Arbut, pe care o vându prin r776. Prin r785, 
au în Moldova spiţeri .particulari - mai mulţi Nemţi, Saşi şi câte un 
vreu bogat:.......... Fayerman, încă din r758 chiar, între aceştia fiind şi 

Veneţl.enii. Contimporani în Muntenia erau Francezi, mulţi Germani, 
Greci, Levantini. foai~te de r8zr, întâlnim la Botoşani pe Grecul 

Vasiliu: la Piatra şi Făiticeni 'Evrei galiţieni : la Bârlad, un Ger
au; între r830-40, la Ploeşti, Germani şi Saşi, rar câte un Ungm sau 

Slav; etc. Dar întâlnim şi spiţeri români, foarte apreciaţi de domni-
. orţi} I. G. Sturza, cum era unul Costache Deşllă. I1; Ardeal, aromatorii 
i. spiţerii erau SaŞi, Germani, etc. 4) 

· In r8_37, Alex. I. Ghica instituie -sub impţ!}sul farmaciştilor
. ărostia sub numele de „premiul spiţerilor", care în 1856, ia numele 
e colegiul farmaceutic; în Moldova, prima organizaţie datează. din 
85J., ·din iniţiativa autorităţilor 5). 

Incet încet, dealungul deceniilor; farmacia ajunge în mâini stră
e, în proporţii zdrobitoare, evreeşti - servi~ă de medici evrei şi români, 

· toţi samsarii şi fabricanţii de articol~ farmaceutice şi droguri; Co-

. r) Univ. din 9.2.938. 2) Dr. Nicolae I. Angelescu, preşedintele soc .. fanu. din 
,omâtiia , ,Acte şi documente din. trecutul farmaciei în Ţările Româneşti"' cu o. prefa.ţă 
e N. Iorga·, Buc. 1904. 3) N. Iorga, Ist. Com. I, op. 24. Vezi isvorul. 4) Din prefu,ţa; 
i N. Iorga la lucrarea de mai sus. 5) Dr. N. I. Angelescu, o. c„ p. r 5-16. 
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merţul farmaceutic a fost evaluat, în 1937, la suma de 2.100.000.000 
lei, din care 2 mld. încăpea în mâini străine şi de abia 100 mil. în 

mâini româneşti 1). 
Factorii cari au contribuit la această stare jignitoare şi alarmantă 

pentru fiinţa statqlui au fost : inconştienţa conducerii care nu şi-a 
putut da seama de importanţa naţională a acestei întreprinderi de care 
stă atât de strâns legată sănătatea şi puritatea rasială ; venalitatea 
administrativă care, c1intotHeauna, a preferat pe străini la concesiuni; 

2
} 

uşurinţa cu care se primeau în facµltăţi şi se promovau elementele străine ; 
regimul medieval de proprietate şi de limitare a numărului de farmacii, 
datorită căruia firma se transmitea din tată în fiu şi dela soţ la soţie, 
indiferent dacă aveau înclinare sau pregătire serioasă, ba se transmitea 
şi altora, preferindu-se de obiceiu străinii şi Evreii cari le arendau 
cu sume extraordinare - între 250000 şi 600.000 anual - şi, în fine, 
câştigurile neîngrădite legate de un regim învechit de privilegii cari 
asigurau farmaciei un monopol sângeros de reţete şi de desfacere a 
medicamentelor şi specialităţilor -lucru care nu pare a avea loc şi în 
multe alte tări. Incă un fenomen. Românii frainacişti- bună parte din 
ei - neputând rezista concurenţei iudeo-străine, îşi desfăceau far
maciile cari intrau în f,tăpânirea consorţiilor evreeşti cari le acaparau, 
pentru ca medicamentele să se distribuie poporului prin mâna Evreilor 

-cum spunea N. Iorga, în I937· 
Dar această plagă a cedării sau arendării framaciilor efectuate mai 

ales de Români era dictată şi de setea de câştiguri fabuloase. In rân
durile arendatorilor, au fost, din· nenorocire, şi câţiva profesori uni
"versitari - în număr de I5 -·iar 42 farmacişti bucureşteni au făcut· 
acel.aş lucru închiriându-le aproape numai Evreilor. 3

) Mai exact: din 
35 farmacii arendate (3I româneşti şi 4 jidoveşti), 22 au fost atendate 

la Evrei şi I3 la Români 4
). 

Dup~ cât se vede din alăturatul tablou, Evreii contează cu 40.10%, 
după care vin Românii cu 35-40% şi minoritarii cu 24,50%. Sau: Ro
mânii stau cu 35-40 % faţă de Evrei şi ceilalţi cari însumează la ol.altă 
64.60% din totalul farmaciilor. In cinci provincii, Românii sunt în mi
noritate covârşită, numai în Muntenia se urca la 68.30% şi.în Moldova 
cu 53 %~ In Basarabia şi Bucovina, Evreii au majorităţi zdrobitoare : 
88.Ioo/o şi 75.60%. In Muntenia, lipsesc din trei judeţe - Gorj, Me
hedinţi şi Vâlcea - în schimb sunt IO la Craiova din 3I pe judeţ. 

1) Dr. Titu Cureleanu în „Comunicatul Asoc. medicildr. cr~ştini" în 1!.niv. 'din 
6 Martie 1937· 2) Iată, de pildă; la ,Alba Iulia, erau sub .Maghtan, 3 f~mac11--: două 
exploatate de Românii Rusan şi Vlad şi a treia de s_asul ~rohch. După Umi;.e, sunt 7mut.e, 
toate trele, de Maghiari cu diplome maghiare. Umv. dm I5 Oct. 1,.937· 3 Ş!. 4) Umv. dm 
Ian. şi Dec. 1937. Vezi şi celelalte ziare. 
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Dobrogea, numai Caliacra, n' are farmacie evreiască, In Moldova, 
t judeţe ca Iaşi, Botoşani şi Dorohoi, unde ating 5o-65 o/o. 
Dăm un tablou de toate farmaciile din ţară după or,igina etnică. 

Provincia 'Rom.! 
. ' 

Evei I O/ /~finor., 0 I o Io I O Total 

9I I9,00 84 I7,20 298 63,80 457 
19 16,00 20 I6,66. 8I 67,34 I20 
I9 II,30 148 98,Io 60 168 
9 II,00 62 75,60 II I3,40 82 

27 48,20 r8 32,ro II 19,70 56 

: I 
- 6 46,•IO 7 53,90 13 

336 68,30 I23 25,00 33 6,70 492 
IOO 53,00 8r 42,00 !2 5,00 I79 

--1--

642 I Total. I 6oI 35,40 40,Io 454 I697 ,} . I 24,50 

. Da.că cercetăm tabloul farmaciilor pe judeţe, vedem că, în jud. 
fan ş1 Soroca, Românii n'au nici o farmacie. In Ardeal, Evreii 
peSc din jud. Făgăraş şi Sibiu, iar Românii din Maramureş Ciuc. şi 

.h 
. 1) . ' 

ei . 

Farmaciştii, ieşiţi proaspăt din facultate în I937/38 şi cari îşi 
stagiul lllÎlitar, se repartizează astfel : 22 români, 23 minoritari şi 

ev~ei. Faramaciştii ofiţeri de rezervă ne dau : 248 Români şi 402 Evrei. c) 
r~i. 3) In acelaş an, găsim înscrişi la facultăţile de farmacie : 3I5 Ro
„ , I54 Evrei şi 60 minoritari. La facultatea din Iaşi, s'aµ înscris 
mtre I929/I934 - 2482 studefiţi şi studente dintre cari numai 

Rom.âni, 208 minoritari şi I792 Evrei, adică numai 37% Româiii 4). 
·. . Mai este de remarcat ceva. La cele r48 farmacii evreeşti din Ba
abia, sunt numai 60 licenţiaţi 5) şi, din aproape 70 farmacii con
i~~at~, s'a dat ~vreilor 59, iar Românilor numai II. 6) Din II far
c11 dm Bucu7eşti trecute la Ovrei, 7 le-au căpătat prin arendă şi 
rin concesiune 7). . 
I~tă vce se scria în „Neamul ·Românesc" din Decembrie, I937, 

Jegatura cu arendarea farmaciilor : „ Această scandaloasă chestie 
două faţete : una de naţionalitate, alta de umanitate. Ambele 
ues~ rez?lvate drastic şi cât mai gra'bnic." Şi toţi aceşti Evrei 

ndaş.1 „vm cu oamenii lor - minoritari sau iudei, înlocuind pe 
mâm, uneori oameni cari funcţionau acolo de zeci de ani şi aceşti 

·~.I}. Stati~tica. e. publica~ă îri I938 în „ Gazeta farmaciilor" condusă de col. Aurel 
rtu. 2) Ib1d, ib1d. 3) Dm ancheta d-rului P. Topa la ancheta .Bunei Vestri 4) 
datele aflăto,ilre la serviciul statistic al Min. Ed. Naţ. Facultatea de farmacie ·din 
apro.ape .~'a:e studenţi lnscrişi. 5) Por. Vremii din II Oct. 1938. 6) Dr. Dăianu 
or. Vr~m11 dm Oct. 1938. 7) Por. Vremii, II Dec. 1937. · 
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noui stăpâni cari de-abia îngăimă câteva cuvinte româneşti, ca să 
realizeze maximum de câştig, majorează înspăimântător preţuriie 
medicamente şi le falşifică pe cât îi lasă inima''. · 

O instituţie publică unde Evreii şi străinii - medici şi farm 
cişti- erau ca la ei acasă, la Asigurările sociale, aci intrau fără nid 
fel de examen. Tot aci, funcţionau toţi străinii - ca funcţionari ad 
nistrativi- dela gradul de inspector până la acela de impegat. 

1
) ff 

::\ceastă mare instituţie, au fost alungaţi, în Ian. 1938 - când s'a prod 

0 
readiune - n: farmacişti evrei şi 7 farmaciste evreice. 

2
) In Aug 

al aceluiaş an, în urma controlului exercitat de comisiunea institu·. 
pentru revizui~ea diplomelor obţinute îu străinătate~ li s'a retras drept 
de liberă practică la 127 farmacişti şi farmaciste 

3
). 

3. Drogherii, parfumerii şi industria cosmetico-fannaceutică. 

In vremuri vechi, oficiul de drogherie îl îndeplineau. băcănii 
Pentru prima dată, în r7 Iulie 1834, întâlnim termenul de droghist 
„Reglementul muncipalităţii politiei laşilor"'). 

Drogheria însemnează pentru Evrei şi farmacie unde în mod desc 
se desfac medicamente şi fabrică de reţete şi cabinet de consult 
şi sală de operaţii, pentru toţi naivii cari, în unanimitate, sunt ţăr 
româru şi ruşi din Basarabia. 

In toată ţara, erau, în 1937, 394 drogherii, Din acestea, zrr 
Basarabia, toate deţinute de Evrei. In Bucovina, la 25 Evrei şi 111~ 
ritati,· un singur droghist român în jud. Suceava; î1: ~ran.silv~n 
.t3 droghiŞti români cu multă bunovoinţă şi 45 ~v:e1 Şl mmo~1tva 
Dacă Bucureştii numărau 80 - fără a cunoaşte on~ma lor etm.ca 
Chişinăul avea 63 şi numai una în tot judeţul; ~raşU: ~rhem 
Bălţi 15 în oraş şi 3 în juder; în C.-Albă 7 în oraş ş1 zr m Judeţ; 
Tighina 14 şi 6 în judeţ; etc., etc .. 5). 

In Basarabia, drogheriile :- după câte am văzut - se repe 
zează în mod cu totul ciudat: în peste 15 sate, câte 3-4, pe câ 
vrenie, peste tot întinsul ţării, ni~i o drogherie rurală - şi.'. în to~ 
aceste sate, nici o farmacie. Peste 95 % din aceste droghern funcţ~ 
nează ilegal. Pe câtă vreme, la noi, se cerea diplomă de farmacist 
droghist, aici, în Basarabia, orice Ovreiu putea să deschidă o d~o~he 
Şi, din prăvălii cosmetice sub Ruşi, li s'a dat drept de droghene ~e 
ciuală şi, astfel, s'au transformat, în 1922, băcăniile în droghern, 

. r) V. I. Pantazopol- Câteva sugestii, în Un~v. din 2'.'>.Iz.937. 2), Univ. 3° 8I 

193
8. 

3
) Por. Vremii, din 6.8.938. 4) Dr. Pompei Sa1:1'.'ar~an, o. c., '· I, P· ~4 e 

5).Dnpă tabloul lui ,Aurel Scurtu, publicat în Por. Vrem11 dm 13 Oct. 1937· „Cm 
ploatează drogheriile din Basarabia". 
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~i,. p:intr'o bună voinţă suspectă, să fie toleraţi a funcţiona fără 
.gmţ1 -cum spune Dăianu, preşedintele Colegiului farmaceutic 
j11d. Bălţi. 1) In urma revizuirii, mulţi droghişti evrei au decăzut 
dr~pt~rile cetăţeneşti şi, totuşi, exercită mai departe comerţul. 

.deşi bii:ec~vânt?-tă cu r68 farmacii şi cu ZII drogherii, nu există 
une ma1 bantuită de sărăcie, molime şi întunerec 2). 

A P:oporţia e~nic~ p~ t?ată ţara este aceasta pentru drogherii : 30 % 
mam, ro% mmontan ş1 60 % Evrei. 

•.. Nu posedăm o statistică a parfumeriilor pe toată ţara. Numai 
iltru Bucureşti ni se dau 155, dintre cari 46 par româneşti restul 

rog străine 3). ' 
Legată indisolubil şi organic de toţi factorii chemaţi să promoveze 

ătatea naţiunii este fabricarea medicamentelor şi desfacerea loi . 
. acest al cincilea factor este în mâini străine şi evreşt( Toate aceste 
~~t=ii şi între~r~~deri car~ mişună peste tot - în Vechiul Regat, 
~ .lU restu: ţaru - pot fi catalogate, cu prea puţine excepţiuni, în 

bnca afacenlor de gar;gsteri. 
;oupă datele publicate de ·ziare, din 25 laboratorii în capitală, 

abia 3 par româneşfi - una din ele „Lady" a lui Zaharia. Firma 
~raiu" a lui ::v.roscovici are o mulţime de· parfumerii în oraş.') 
a Almanahul din r937 al lui Moldorisz din Cluj - cu multe lacune -

· cţiona:u 28 l.aboratorii şi fabrici, din cari r9 curat evreeşti, iar 
r3 laboratoni de preparate chimice, 7 curat evreeşti. Sumedenie de 

or~1torii clandestine funcţionează, însă, în toată ţara s). 
, Clujul deţine, în fabricarea medicamentelor, recordul. In acest 

ru, ca şi în alte oraşe, sunt 20 laboratorii farmaceutice, puse în 
are· de minoritari·cu bogată fantezie şi din ei unii nu sunt măcar 
ri sau chimişti. In fiecare 11111ă, apar pe piaţă un număr de 50 in
ediari-negustori. Şi, astfel, curiculă pe piaţă specialităţi medicale 

• e,_ridică până la 5000 - bună parte din ele mu!lai leacuri băbeşti 6). 
m acest oraş, este fabrica „Egger" atât de încurajată -printre 

te altele - cu :n;iilioane în contul furniturilor de staJ. 7) Toţi Gali
. i s' au improvizat şi în industriaşi farmaceutici, iar beneficiile acestora 
g r.700.000.000 din z mild. Sunt produse - aşa zisele specialităti 

'dicale cu fabricaţie standardizată - cari înregistrază câştigu~i 
ă .la rooo% .. 8) Suntem ţara cu cele mai scumpe medicamente şi 
erţul cu droguri nu cunoaşte nici un frâu în setea după câştig. 

._I) !'or. Vremi_i din II Oct .. 1938 „Drogheriile ovreeşti din Basarabia". 2) Por. 
u, d1n 28 };lartre, 1938. 3) Ibtd, ,,Comerţul de parfumureii în mâinile străinilor". -
d'. 16 ~ebr .. 1.939· 5) Sunt trec~.te î1: almanah 69 ateliere şi făbricuţe pentru articole 
.. ce,_ş: 34 pentr!-1 _ustensile, cu tu vana te, 'lăpunuri de toaletă şi medicinale, ulei mi ete-

,s;trcl~ne, et;. 6) v .„M. în Univ, :2 Marti':_ 1940 „Nout~ţile Clujului". 7) Univ. 28 ,Aug. 
· „Cifrele raspund . 8) Dr. I. Radulescu 111 Por .. Vremu „Monopolul medicamentelor". 

/ 
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Prepararea specialităţilor farmaceutice se face în laboratorii cu· 

personal tehnic inexistent ~i în pr~~ort.ie de 9~ ~ î~ l~bora~orii stră~n: 
..,---- dintre cari 80% evreeşb; Cond1ţ1_un1le de higiena 1:1; can se fa~:1ca 
sunt ingrozii oare. Cele mai. multe dm aceste laboratcrn sunt adevarate 
magazii sau pivniţe insalubre cari consumă cel mai mult alco~l. In. 
afară de un farmacist-diriginte plătit prost, restul personalului este· 
compus din oameni de serviciu şi chivuţe de mahala. 1

) Două mari sub
terane de fabricare a medicamentelor standardizate .erau „Ilfarom" 
din Cluj şi „Romanosan" din Bucureşti =---ambele evreeşti, înrudite 

prin sânge şi afaceri oculte 2
). . • • • , • • 

Evreii ruinează pe farmaciştii şi drogh1şt11 romam prm 
curenţă neloială, desfăcând marfă dela· falin1;,ente frau~uloas~ . . , 
contrabandă confiscată de vămi şi cumpăra' a de Ovrei specialişti m ··· 
acest ·comerţ, alţii confecţionează medicam~ntel~, „eş:ntiion~' la. cari. 
aplică etichete cu produse originale, pe can a?01.~e vand prm ai lor, 
cu preţuri scăzute. 3) Tot Evreii au acapara~ ş1 r:i1_J1~acele. de desfacer~ 
_ei sunt şi fabricanţi şi detailişti. Şi tot ei falşif1ca medicamentele şt 
untura de peşte. Sau procură medicamente falsificate, alterat~ sau. 
inutilizabile .în valoare de miloane asigurărilor sociale. Precum ş1 par
fumeriile jidoveşti fac şi ele comerţ pe o scară ~astă c:,u n:edicamente· 
şi falsifică aspirina, chinina, piramidonul, apa. oxigenata, t~nct,ura: et; .. 
_adică medicamentele cele mai elementare Ş1 de o mare raspandire m 

toate stratmile sociale. 4
) 

Să trecem la depozitele de medicamente. Din 9 în capitală, 2 

româlleşti, 5 .străine şi evreeşti în. provincie. 5
) Cele ~ou.ă. româneşti 

una a lui Nestor întemeiată în I921 şi alta O. A. F., lOficml de apro, 
vizionare a farmaciilor) î~ 1925 - din iniţiativa câtorva farmacişti 
români sub forma de societate în nume colectiv, cu un capital de lei. 
l mili~n, astăzi de 40 milioane. Lucrează cu toate casele din ţară şi 
străinătate şi a înregistrat un dever anual de lei 218.229.867 pe 194r,') 

0 
iniţiativă sur:erbă a însemnat o frumoasă bjruinţă naţională 

lupta contra celor 12 depozite evreeşti şi străine. din ţară 6)· 

4. Ingineria şi ar chite ctura naţională. 

Incă alte două domenii de activitate spiritual-economică • 
cari străinii şi cu preocupănire Evreii au pus o tiranică stăpânire, contri 

l) Por. Vremii din n Ian. 1939- O nouă plagă pent~u să~ătatea publică: speci r 
liHţile farmaceutice. 2) Cuvântul din 14 Febr. 1938. 3) Umv. dm 25 F:br. 1938. 4) ;';

0 

Vremii-
2 

:Martie 1939· 5) Depozitele de medicamente din capit:'11ă.:.Standard, Di:1 er 
ger, Co~tacovschi, Schor, Rotkopf, Spalinski, Einchorn şi .în provm<:1e: Drogemet ş1::i.• 
binovici în Iaşi Ortenberg la Chişinău, Grozea şi Lasch1 la Galaţi tfl una la Cern Uy 

6) Din darea de seamă pentru gestiunea anului 1941. 
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d, pdn această invazie, fără credinţă, la alterarea atâtor frumoase 
cteristici naţionale . 

In afară de.recolta ·evreiască a şcolii noastre politehnice din Bu
ti, în inten9:!ul 1929-1938, care a produs r26inginerişi un doctor, 
din Timişoara''n'a fost niciodată onorată cu prezenţa lor 1)- în 
ă de aceste produse semitice, corpurile noastre inginereşti au fost 

ate de diplomaţi în străinătate, precum şi se aduceau de marile 
rinderi de stat şi particulare ingineri şi technicieni străini „spe
i" cari nu s'ar fi găsit în ţară. Intervenţiunile corpului ingineresc 
omandările pe lângă ministere ca să se înceteze cu acest· import 

specialişti" care ne-a costat înstrăinarea atâtor ramuri de activitate 
area de mizerie a atâtor elemente autochfone distinse, precum şi 

se adopte sistemul ca întreprinderile înşile să trimită pe cont· pro
ingineri români în străinătate pentru specializarea de care au ne

' toate aceste sugestii şi recomandări n'au fost luate în considerare. 
Şi, în felul acesta, s'a ajuns la dtuaţia· ca, în colegiu, inginerii 

ritari să constituie majoritatea şi anumite minorităţi etnice să fie 
·~proporţie revoltătoare faţă cu numărul populaţiei respective. 

deosebire, această situaţie nevaforabilă elementului majoritar se 
rvă în întreprinderile cu capital străin, unde inginerii români
. i câţi se afţă în ele - sunt retribuiţi cu sa.larii minime faţă de 
e primesc inginerii străini şi evrei, deşi serviciile a lor noştri, 

um şi competenţa şi meritele lor nu stau mai prejos faţă de străini 
digeni sau importaţi. De altfel, stau mărturie, din cele mai vechi 
uri, despre puterea creatoare şi de organizare a inginerilor români, 
a instituţii de seamă, lucrările de artă ale căilor noastre de comu-
· e - poduri, şosele, etc., toată organizarea căilor ferate, serviciile 
· e C. A. M., atâtea alte întreprinderi de stat şi particulare, mai. 

marile industrii, sunt dovezi de puterea de creaţie a inginerilor 
· cari le-au dus la realizări nebănuite. Un inginer ca regretatul 
Gh. Em. Filipescu - ajutat de atâţia vrednici colegi -a dus 

B. la o ideală organizare, model de gospodărie şi pildă aleasă 

omovare a economiei şi muncii româneşti ; unul ca Malaxa care 
at <;:ea mai u.riaşă întreprindere, ca organizare technică şi admi
ti vă, unică la noi şi în Europa ; unul Caranfil cu atâtea realizări, 
e cari şi asanarea lacurilor din jurul capitalei 2jutat de ingineri ca 
Pavel, D. Corbu, T. Rădulescu, etc. ; alţii ca Bădescu, Gigurtu, 
Buşilă, Marinescu etc., sunt pildutri de o rară şi clasică frumuseţe, 

ând cu o egală mândrie pe acelaş plan şi ca organizare şi ca ctitori 

1) Şcolile noastre politechnice din Bucureşti şi Timişoara au produs în intervalul 
. : ~371 ingineri români, 126 evrei- numai cea din Bucureşti~ şi 101 alte 

ahtăţ1 ; 53 doctori români, I evreu şi 9 minoritari. 
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de întreprinderi. Dar yiaţa noastră publică, meschină în selecţia 
lorilor naţionale, a făcut întotdeauna apel la elemente străine: gra 
dioasa creaţiune a podului dela Cernavoda şi atâtea alte capodop~ 
înginereşti vor sta ca o perpetuă mustrare pentru aceia cari au d 

preferinţă numai mărfurilor de import. 
Invazia în această ramură. de activitate naţională a străinii 

şi Evreilor a "·produs o reacţiune dârză din partea valorilor indige 
dispreţuite de străini, ca şi de conducerea ţării. Colegiul AGIR a ce 
- ca-atare-; revizuirea tuturor diplomelor de ingineri cari au păt · 
dela r9r9 încoace în corp, adesea pe căi lăturalnice, precum şi în 
părtarea inginerilor evrei. băgaţi în serviciile publice sau liber p 
fesionişti. Pentru ca, scuturaţi de toţi aceşti intruşi, să se ajungă 
bogăţiile ţării şi nevoile ei să fie valorificate şi satisfăcute prin pri 
pere şi muncă românească, adică de ingineri români şi de şefi de 

ploaţare ai celor două politechnice 1). 
Să ilustrăm cu câteva date invazia aceasta de străini. 
Din ro5r ingineri agronomi - dintre cari 892 constituie co 

de stat şi r5r particulari- r4.74 %, adică r55, sunt străini. De al 
din totalul de roo7r al funcţionarilor de teate categoriile, technici 
administratori, din organizaţia centrală, r868 - r.481°/0 sunt stră' 

In industria pet;olului, din 800 ·ingineri minieri diplomaţi, 5 
străini. In industria metalurgică, din circa rooo ingineri, 50% străl 
majoritatea impostori ai titlului de inginer. O mare întreprindere 
Bucureşti, din 27 ingineri cu 8 diplomaţi din ţară, 2 sunt Români, iar 
4 diplomaţi în străinătate, de asemenea 2 Români, restul de r5 str 
uzurpaptori de titluri. In industria textilă, 80% elemente alogen~ 
cari cam aceiaşi proporţie o constitue Evreii. · 

In industria forestieră, Jucrurile se petrec şi mai tragic. Prof. i 
ner M. Drăcea, constată că, în 50 de anj, şcoala silvică română a 
abia un singur Evreu, iar pe .de altă parte, această. vastă indus 
care angajează cele mai frumoase şi preţioase bogăţii ale ţării, 
înstrăinată până la ultimul loc. Sunt mari admininistraţii cari s. 
pepiniere pentm oamenii pregătiţi în alte ţări. De altfel, de-abia 
din capitalul angajat la circa 430 întreprinderi este românesc; re 
de 92 % este străin, de origina cea mai dubioasă şi cu caracter 
rapacitate şi distrugere. Ca personal technic superior, Românii 
tează cu ro%, iar în cel inferior cu 25 % - şi în unul şi în cel V 

Evreii se situeaz_ă cu 50 %· La. 25 din cele mai mari întreprinde 
investiţii de 3Yz mld., sunt angajaţi de-abia 5 Români pur sân 

l) Vezi Congresul ingi"nerilor absolvenţi ai şcolii politechuice din Ti1llişoar 
14 Oct. 1937 şi Activitatea· Agir-Ului în 1937. 2) Dela marele congres al .A.GIR 
d'n 16 :Mai 1937. Vezi Univ. din 19 :Mai şi alte ziare. 
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Nu posedăm date despre inginerii activând î al . .. 
sectoare ale vieţii naţional ~ . . n te mdustrn şi în 

deri publice. e mei pentru C. F. R. şi alte între-

* * * 

In ramura architecturii, avem de ob . 
ate datorite invaziei ---', d V V • servat aceleaşi scăderi şi „ 111 razneaţa dar str v · v 
atoare de creaţim:e artistică I , .ama ca. concepţii şi 
·tuală, s'a distins - prin ai n ~ces: deo121emu de·nobilă activitate 
r de şcoală nouă şi c1eat d p ru ea patrar al sec. XIX - ca 
. or e mare forţă a h·E tul 
irat profund din cr t. . ' . ' re !Lee Ioan iVIincu 
. . . ea,mm ce 1ş1 duc obârş;a d , . 
tectomce comandate t . ' eparte, 111 operele 
. . ' pa ronate sau ridicat d 

p1 ai bisericii precum şi d t . e e voevozi, boieri 

t 1 
' e cons ructon umili h . . . 

e or noastre acest mare t• t ' armei ş1 pricepuţi 
' d d ' . ar lS -savant a creat tv . ' 
an e gingăşie şi eleganţă • d 

0 
ar a onginală v , ' avan ca model 1 

ce cazute m uitare şi ruină V V • d ace e monumente 
V rt . , , ramaş1ţe e pret c • . . 
a unsea 111suşi marele art· t - . , are „111 ochn mei . lS erau Ca mşt vdv .. 

Ul arbore rupt de furtun V „ d ~ e ra ac1111 seculare 
e şi a putut să vadă - în r~·~;· arv el a. cercat să puie altoiul 
e ... şi că ele vor aJ·un d - „ca altoml s'a prins ... că a dat 
Da ge eparte ..... " 1) 

. r, de atunci, s'au schimbat mult . . • V 

ate artistică Insuş1· p1·t 1 e ş1 111 aceasta ramură de · · orescu g · 1 · , · 
mare artist s' a alterat 1 t . emu m romanesc împlântat de 
. , 7au s ncat aşa zişii a h.t ţ· 

ei - cari si-au descoperit • t ' re 1 ec 1 - străini 
ă nouă. Si ca pr1·n f , 111 r o noapte, aptitudini de inovatori 

, ' armec a dis V t 
ectonicei româneşti ace T '. t .paru .. acea eleganţă sobră a 

. , a -vane ate m umtate dv f.. V 

Ul, acea vioiciune stăpân•tv . . care a nnţa fru-

b 
. . 1 a, acea lummă c t b. tv 

re discrete · au ai·s v t 
0 11 

ma a armonios 
· ' paru - cu alte · t şe ş1 elegante, cu lumină bo at V • V c~vm e. - acele forme 

curţi discrete şi spaţioase !,da ~1 ae: da:ator de viaţă şi bucu-
i v • . ' e 1mag111atia şi put d 
ca 1şiavea rolul şi aplicaţii mult· 1 . , erea e creaţie 
atât de prieteneşte ~u f lpl e Şl bogate, unde utilul se corn-
. . rumosu - toate ca t . , d 
e ş1 bisericile noastre conac 1 . . rac enzan din plin 
cestor creaţiuni _fi ' A e: ŞI staţiunile climaterice. Şi în 
. d. . . ecare m sme o operă d C . A , • 

1 ica, Jignitor al bunului sim i . V e ar a - au mceput 
·tectură, buni să adăposteas ţv şl uc1g~tor de tradiţie, monştri 

ri ilicite şi fără nici a·cav urnea mterlopă vânând numai 
o ere mţa sau legăt V -ează averi ce se chelt . . . ura cu ţara în care mese cu 1mperti ţv · 

este graniţe cu aceiaşi u . ţv . . nen a ş1 se trec în mare 
şunn a ş1 ·sf1dare. 

. .A.:hite~t~. Ion D. Traianescu- . · . 
· 1'~art~1 ~1:1 ale maestrului din sea';~:tE;ct~ Ioan Mine~" (1851-1912) art. 
e nc10ş1 m crezul lui. 27 ept. 1912, cand a fost sărbătorit 
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Architectul D. Enescu, preşedinte al architecţilor români, 
raportul prezentat C.A.P.I.R.-ului, referindu-se la fisionomia no 
architecturi româneşti, spunea că această situaţie se oglindeşte şi 
toată ţara, din cauza architecturii din ultimii ani: ci11eva spunea 
dacă ai vedea Bucureştii, dela o înălţime oarecare, din aeroplan, 
a1es în părţile noi construite, cu architectură modernă, el face i 
presia unei cimitir evreesc. 1) Iar publicistul P. Şeicaru, vorbind 
noua şcoală în architectura postbelică românească, ne dă ca ilustr 
elocventă pe unul Zachari, promovator al unui stiliudeo-arabo-bizan 
parvenit, mare personaj, arbitru al gustului architectonic- făr 
se şti cine este şi de unde vine, unde şi când şi-a făcut studiile şi 
i s'a echivalat diploma, acest Brunelleschi al parveniţifor, utili 
mereu „calcio-vecchio" spre a da iluzia unui şirag de generaţii, dâ 

patina secolelor unei case noui 
2
). 

Deşi profesiunea de-architect a fost îngăduită numai cetăţenil 
odată cu inflaţia de cetăţeni români, fără acoperire morală şi naţion 
mai ales, s'a făcut şi în acest domeniu inflaţie. destulă. Aşa că, în 19 
din 194, în plus 248 conducători şi maeştri constructori, diplom 
şi autorizaţi în Vechiul Regat, 42% sunt minoritari, pe cătă vre 
în provinciile alipite sunt între 92-10% minoritari. 

3
) Şi, fiindcă 

chitecţii,ca inginerii, au două căi de manifestare - una pur artisti 
de elaboratori de planuri şi alta comercială de antreprenori şi, 
trucât aceste profesiuni sunt în funcţie mai mult decât oricare alta· 
viaţă economică - stăpânită în majoritate zdrobitoare de străini 
fiindcă numai aceştia pot să construiască,· tot· aceştia chiamă şi an 
jază numai architecţi minoritari - spune acelaş architect Enescu 
Dar consecinţele merg şi mai departe - tot materialul de care are nev 
architectul şi inginerul: var, .ciment şi fier este în mâini străine, c 

deţin banul şi creditµl. 5
) Aflăm că, din 17 mld. lei învestiţi în construcţii în ultimii a 

abia 3 m1d. sunt româneşti, 6) După alt cronicar, dela 1926 la 19 
dintr'un capital total de 35 mld .lei, învestiţi în imobile, 29 mld. er 
ale Evreilor. 7 ) Din circulaţia totală a bunurilor pe 1924 evaluată 
123 mld., numai 27 au fost bunuri proprietăţi româneşti, iar res 
de 96 minoritari- 8o evreeşti şi 16 minoritare, sau procentual : de-a 

21% româneşti faţă de 79% străine 8
). ' 

I) Vezi „In legitimă apărare" în Ubiv. din z Sept. 1937· 2) „Diplome f 
în Curentul din 18 ·Dec. 1937. 3) Vezi „In legitimă apărare" în Univ. din 2 S 
1937. 4) Ibid, ibid. 5) Ibid, ibid. 6) N. I. Iorga - Capitalul inter naţional 
sistemul economic naţionalist, art. in „Valahul" din lulie-,A.ug. 1937. 7) Probl 
evreiască în România de Virginio Gaida - Univ. 23 Ian. 1938. 8) N. I. D 

art. cit. 
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Reacţiunea faţă de aceste stări de 1 . i la acest corp. Şi în I 
8 

, ucrun a trebuit să se producă 
' an. 193 ' sa luat <'U •t r V • 

dare a tuturor architecţilor . . . . . veu1 e e masun de sus-
trodus, dealungul deceniilo evrel: şd1 dev·rad1ere a străinilor cari s'au 

r, oco m caile legale 1). 

5· Avocat·ura şi Evreii. 

Şcoala naţională, pe măsură ce viaţ .. V }iră alegere, la marele banchet se t d ~ politica chema pe toţi, 
·. e tineri atraşi de mir 

3
• 

1 
: f ~ ~~ m teascurile ei zeci de mii · a u unei enc1n cât m · ft' ·· 

ele cinci facultăţi de d t al e ln cucerită. Astfel 
rep au scos marfă î · d' ' 

ale ale societăţii Aşa s' . n sene mcolo de nevoile 
· · a a3uns ca Baroul Ilf v 

144 locuitori şi 
7 

stagiari la 1 d f' .t. ~:' sa numere l avocat 

ul 
. f v V e llll lV. F11nd. - pentr · fv 

rup ş1 ara legături cu soarta naţiunii V • V u cei ară 
:vadată de străini şi cu d ·b' , - a:easta c:;i.nera a fost repede 

A V • • eose lre n.e Evrei- Si . . d A mabuşire. Şi dacă pri·n . . A , au mva at-o pană ' 1nvaz1a · m medic· v · f . nătatea publică ş1· f1'1' ţ ul . ma ş1 armacie au speculat n a neam Ul p · · t d 
ari în barou, ei au prime3.duit . 1·t ' . nn m ro ucerea în masse 

t ·ţ· . ş1 a erat simţul dreptăţi" 
11a ş1 organele administratice lv . A i, au conrupt 

' instituţiunile distribuitoar d 'dau c atmat m cetăţeni încrederea 
't . . . . e e reptate. In plus a t 'b . 

ea uuţiahve şi la redactarea mult 1 . . . ' u .co~ n uit la 
merţului şi marei finanţ „ d ~r eg1 can erau utile mdustriei, 

• • A • e Jl oveşh. In ultimă i t ţv . 
vre11 caşhgau după neînţelegeril d' t V •• ns an a, smguri 

for, în conflicteie dintre ei e m re cetaţenu creştini, fiindeă 
murutăţii şi ale K ~ „alul . ' . recurlgeau la arbitraj sau la sentinţele 

ct.J..l Ul Şl rar a orga 1 · d v · 
Din cele mai vechi timpuri E . . nef e JU eca~o~eşh ale ţării. 

ement primejdios în ·avocătură' Ş;re11 ~u ost s~cotlţ1 la noi ca un 
. 1864 asupra exercitării prof~si 1?.1,d n cele ce vpr~ced, că legea 
esteia numai la Românii c t• . uniE ~ .~ ~:Vocat margmea exerciţiul 
; . reş m1, vren fund cu d v ·A • 

garuzarea acestd profesiuni îşi are înc A V e~avarşire exduşi. 
eorghe Bibescu prin ofi.sul d - ep;itul mca dm 1786. In 1847, 

' . omnesc avand p Al V"l Dreptăţii, încerca să apere înc v d ' t . e · 1 ara ca logofăt 
invazia străinilor instituj' d , a e a unei, profesiunea de avocat 

ţil 
' n 1n acest scop proced . · . . . 

or practi;.a~~i .la acea dată Z). ui:.a revizuim avo-

Dar.stramn şi Evreii nu s'au lăsat bvt ţ• urm V , a u 1. Cu deosebire, aceştia 
. a ~u mcercat ~ă facă avocătriră imediat d 
n practica de intermediari de ' ?Pă legea din 1864, 
·n orice. fel de mi3·1 fpr~ce~e. Astfel, ei atrăgeau clientela 

oace - a ara ş1 în t . ul . . . , 
n intermediul funcţionarilor . d V pre. on Justiţiei, direct şi 

JU ecatoreşh, captând pe avocaţii 

. ~) „si:spendarea arhitecţilor evrei" U . -
a int;n:a a /roblemei evreeşti are întâie:;~„z:~r. ~;>J8 .. z) Din art .. „Rezol-

con ermţa e drept public la Universitatea di Euren .dm Iz -Sept. - r937-n ucureşti a prot. I. V. Gruia. 
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începători şi transformându-i în salariaţii lor. In modul acesta, ei 
realizau „o concurenţă fără scrupul şi o conduită fără control" : des'
chideau biiouri de avocatură, angajau procese, încasau onorarii şi chiar 
distribuiau procese avocaţilor. Incă din I897 şi până în I905, se de
nunţa - prin „ Gazeta avocaţilor" - marele pericol şi se combătea 
cu energie plaga samsarilor evrei ; în presă, prin conferinţe publice 
şi în dezbaterile parlamentare se accentua cu toată seriozitatea asu
pra acestei primejdii. Legea din I907 a încercat cea dintâiu stăvilirea 
răului 1). Să urmărim, treptat, invazia acestei funcţiuni de către Evrei şi 
străini. Până în I9I8, numărul avocaţilor ~vrei este cu totul neînsemnat. 
Primii apăruţi în baroul Ilfov sunt semnalaţi în I897, în număr de z 
definitivi faţă de 248 Români, iar în 1899, întâlnim şi un stagiar. fo 
1909, apar I3 avocaţi evrei definitivi faţă de.788 Români ; în I9I6, 35 
defi~tivi şi ro stagiari faţă de, respectiv, rr25 şi 276 Români: 

2
) Fireşte, 

aceşti avocaţi evrei erau naturalizaţi sau urmaşi ai natnralizaţilor 
în puterea prevederilor art. 7 al Constituţiei _din 1879. 

Nu posedăm date despre evoluţia invaziei acestei profesiuni d 
către Evrei dela I9I9 şi până în I926. Se constată, însă, că, în ace 
an, numărul acestora atingea I06 ca definitivi şi 158 ca stagiari -adi 
un total de 364 faţă de 2394 Români, pentru ca, în I93I, numă 
lor să atingă cifra de 676 - 300 definitivi şi 376 stagiari fa~~ 242 
Români (respectiv - I685 şi 741). In 31 Decembrie. I935, situaţia es 
aceasta : 1365 avocaţi evrei (575 şi 790) faţă de 3595 Români (1923 ş· 
I636). Toate aceste cifre se referă la componenţa baroului jud. Ilfov 

3

) .. 

D~m mai jos un tablciu de componenţa etnică a baroului în patrt 

provincii: 

Provincii \ N~. judeţe I Ro- I o/o \Evrei\ 
01o I .A..lţii I 

mâni. 

Basarabia şeapte 341 44,05 \ 
315 40,71 1 .II8 15,24 

I 

Bucovina toate 209 21,00 683 68,20 III II,00 

Ardeal nouă 670 4389 \ 
461 29,26 439 27,85 

Banat. două 6 ) 210 46,66 121 26,85 II9 26,80 

Nu posedăm date statistice pentru barourile din Moldova, M 
tenia, Oltenia şi Dobrogea. Pentru cea dintâiu, situaţia se prezintă î 

1) Ibid, ibid. 2) Strădaniile pentru românizarea baroului de Ilfov, 
20

2

12
2

938. 3) Ibid, ibid. 4) Lipseşte jud. Cahul. 5) Lipseşte Caraş. In total, 
judeţe, avem : Români 396 şi 529 Evrei şi alţii. 
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"jorătoaie, celelalte erau metodic ş1 m linşte, cucerite <;le Evrei şi 

.ăini. Vom da element~ pentru câteva centre ·mai importante 1). 

I Ro-
m.âni Of O Evrei I 0f •I .A.Iţii I •f 0 Baroul I A.Iţii l ~,. Ro-1 m.âni · Evr_ei 

45 44 50 Lăpuşna .· 148 25 129 II7. 
.8 7 45 Hotin. 59 40 32 46 
43 36 89 Tighina 41 36 26 21 
35 12 62 Orheiu. 38 20 36 34 
47 60 98 Ism.ail . 39 78 24 14 
54 I ,<\.rad 123 75 123 74 
24 23 24 Bihor . 

uceava. 25 
183 I 60 128 

42 Cluj. 
135 

otoşani. 90 30 
II5 64 128 64 

ădăuţi .. 
Huned. 57 I 80 

25 Severin .. 
72 24 

im.iş-Tor .. 142 JOI 210 
30 72 68 20 

_ernăuţi .. 25 75 
asarabia . 40 60 
ransilv. 36 04 

209 20 683 80 133 
4753 78 1294 22 

•.• Sub raportul etnicităţii avocaţilor, Bucovina "C t • • 
te provinciile. Aci există c . V a mai pre3os ca 
ă nici un avocat ro~ân . e~tn:_ cu ~opulaţ1e exclusiv românească, 
. al" · Şi aci darzema elementului evreesc fată de 
10n 1zarea corpului a fost . t . , 

d
. 

86 
cea mai pu ermcă şi vehementă. De altfel 

m I 5, erau 2 avocaţ" · ' ăr de 8r fa ·ă · ~ ~vrei, .pentru ca, în I900, să atingă un 
Rosetti A dţ ,_de I4 creştmi. 2) Ş1 reflecta cu. multă bună drep· tate 

can zicea. Se vede d c· At d 
latorului român câ~d a h C :t e 1, _ca _e mare a fost prevederea 
profesiunea de av .. o ar: ca smgun Românii să poată exer-
că, dacă ar fi fos:c:i~f!~ r: :tl;ceastă p;evedere este justificată, 

ni evreeşti, Evreii ar f" . o ova, .un e toate_ afacerile sunt îi; 
aţi evrei. 3). . 1 impus oamemlor cu can erau în legături 

In I935, faţă de invaiia tot mai amenfo.ţătoare a E ·1 A b . . 
nesc începe ţ" A vrei or m aroul 
aţilo~ R A r~aCc mn_e~ darză care duce la constituirea Asociaţiei 

ornam reştm1-A A R c S' t M v A • • • • a cons atat-spune avocatul 
. . urga~nu, m casele căreia se pornise lupta împotriva iudaizării 

Ul romanesc - că absolut t t d ă , d 1 · d . . . . oa e osarele celor înscrişi în barou 
e ipsa . ovez11 md1scutabile a cetăţeniei rom A . carea cel · 

1 
ane, precum ş1, 

. or mai e ementare forme procedurale d A • • 

ea reacţi ·· d . e mscnere. 
. u~11 ;e ~e e _limpede din această situaţie : între A rilie 

11 ~~~; I;3~, s ~u .1Mcns .852 avocaţi - definitivi şi stagiari ro1;,,âni 
___ ' _u_ stapan!Tea iudeo-masonică a baroului Ilfov ; pe câtă 

l) Ziarele din l937· 2) După datele furnizate de . .a~. Verax, o. c., p. 347. 3) Ibid, ibid. CzernoWJtzer Kalender al iui 

Hacm - E " • Ţ" · • ·· · · vren 1n arile Romaneşti. 28 
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vreme· sub stăpânirea creştină - dela Dec. I935 încoace- s'au i 
scris 9zI creştini şi nici un evreu. Aşa că, la alegerile din Dec. r93 
au rămas, cu drept de vot, 49z Evrei faţă de. I9Z3 Români. Un I 
Decret Regal, ·promulgat în Mo. Oficial din zz Iau. I938; supunea re 
iuirii pe toţi avocaţii înscrişi în corp după I8 Noembrie, r9I8. 

Aceasta este situaţia profesiunii de avocat în Ţările Român 
dela I9I8 până în Ig40. Evreii şi străinii erau chemaţi să serveas 
la bara justiţiei pe bieţii ţărani şi mahalagii şi să contribuie cu lu 
nile lor la aşezarea juridică a României Mari. Este vorba de a 
avocaţi cari au ajuns să stăpânească clientela instanţelor judicia: 
să îndroducă acea conduită. specifică mentalităţii iudaice - realiza 
de beneficii băneşti cât mai mari şi să aibă în mâinile lor conducer 
efectivă a întregii vieţi româneşti, lipsită de exponenţii ei legitim 
La toate acestea, se adăoga intervenţia asociaţiunilor oculte - ace 
societăţi mari de industriaşi şi comercianţi străini şi a populaţiei b 
gate de origină străină din nouile provincii. Ziarele din Sărindar, s 
„Cetatea calomniilor" - toată această presă jidovească a declan 
"lm formidabil atac de calomnii zgomotoase împotriva mişcării na · 
naliste - presă care· la, spate avea întreg Kahalul evreesc secon 
şi de cozile de topor, 1} cari apărau şi organizau la rezistenţă pe f 
aceia cari au intrat în cetatea română în mod fraudulos şi mulţi d 
ei n'au putut dovedi nici un act de studii, străin sau autochton. 

Şi toţi aceşti avocaţi străini şi evrei - alături de marea lor i 
pertinenţă aveau şi însuşirea de a nu cunoaşte limbâ tomână, ceea 
a determinat baroul prim al ţării să , procedeze şi la alcătuirea un 
regulament pentru examinarea acestor avocaţi, stagiari şi definiti 
la un examen de cunoaşterea limbii române. Dar avocaţii bucovine 
din această,categorie-ajutaţi de oameni politici-au refuzat examen 

ae limba română. 
Avocatul Victor G. Dimitriu, ne povesteşte în lucrarea sa „Baro 

român creştin" un fapt foarte semnificativ. In iarna anului r93 
intrând în barou ca stagiar, a depus jurământul, după ce alţi IZ. viito 
„avocaţi rumuni'', sfidători, cu pălăriile pe cap, jurau lui Iahve, 
tablele lui Moise, să apere constituţia şi legile „ţării mele" -aşte 
tând şi un român creştin-adică autorul-să jure pe ea. „IZ năpârci" I 

. r Român. Tot V. Dimitriu ne dă un lung tablou Cfe avocaţii evrei di 
baroul Ilfov care .lucrau cu nume de împrumut, româneşti, ca acest 
câteva : Călin Sima din Cohn Şimon, Deleanu Dan....:- Zissman Be: 
Darie Sandu - Haimovici Sandu, Liaconu Vladimir Aurel - Berm 
Iluţa P. · Gheorghe - Berman Iluţa, ·Pajişte B. - Schoenfeld Ben~ar 

l) Buna Vestire din 15 Iulie, 1937· 
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ţonca Ilarie -Eduard Markus, Zaharia Zaharia:-- Ziegel Vax, 
ogaş Carola - Zweifel Carola, Sandu Trotuş·-Leibovici Sami etc. 

Şi la aceşti neaoşi români veneau bieţii nevoiaşi ca să le Mes
că. dreptatea după care erau însetoşaţi. 

e) Evreii în faţa justiţiei. 

·Am cules, la întâmplare? dit! cronica judiciară a ziarelor u:n 
nunchiu de fapte, pe a:nii r937 şi r938. Pe ecranul acestei vieti se 
rindă~ ca într'un fihn fantasmagoric, .tot felul de delicvenţi -;ro
e ale unei paţologii fără vindecare şi a:le unui instinct de rapaci

e de multe ori milenar. Toate aceste evenimente pe cari, cu uşurinţa 
astră caracteristică, le trecem cu vederea sâu nu ne dăm osteneala 
le ceti vreodată, se referă la toată gama delictelor : falsuri variate 
toate domeniile ; mituiri, calomnii, şantagii şi pornografii : falimente, 
ncordate şi moratorii ; furnituri de influenţe, de servicii şi de obiecte 

istente sau irealizabile ; trafic de devize şi de contrabande · tri
uri şi proxenetisme ; fraude ~i evaziuni fiscale ; pruncucideri şi ~vor-
ri ; incendii pustiitoare puse la cale ; intrări frauduloase •în cetatea 
_mână şi în corpurile constituite ; organizări subversive şi aţâţări la 
rolte; escrocherii şi abuzuri de încredere; etc., etc ... 

Cercetând cu atenţie toate aceste evenimente - precum şi cele 
tetizate de alţii pe anii judiciari Ig34, r937 şi r938- rămâi cu aceste 
uă convingeri. Intâiu, pe toată această gamă a delictelor contra 
nelor moravuri şi a legiuirilor existente, îi găsim - în unefe domenii 
.tă în sută. - ca eroi pe Evrei -Evrei pământeni sau Evreidescă
aţi peste noapte de prin ţări ce i-au zvârlit ca elemente periculoase. 
în al doilea rând, cu convingerea că toate organele judecătoreşti 
şi poliţia judiciară de peste tot întinsul ţării par' că stau anume 
.dispo~iţia .. acestor Evrei - p~in instinct şi. atavism, infractori şi 
cvenţi. Fnndcă dacă acest neam de oameni formează de-abia 

Q% sau rn% din totalul populaţiei regatului, în 90% din cazuri, 
preocupă justiţia statului român cu toate aceste variate formule 
înfrângere ale legilor. · 

Delictele de predilecţie ale lor sunt toate acele forme de infra
.ni_ cari îi pot îmbogăţi, repede şi fără nici .o trudă. Bine înţeles, 

. r~bandele de mărfuri şi traficul cu metale nobile şi cu devize, 
lle, falimentele, avorturile, comunismul şi proxenetismul stan 

fruntea tuturor celorlalte. Să ilustrăm cu câteva exemple. 
In r934 - după cronica anului judiciar - 1) în fruntea furnL 

r) In Universul din 6 Ian. 1935, de Ion I. Nedelescu. 
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sorilor de influenţe şi de servicii, cu sau fără garanţii, stau : Berl Weis~ 
man, patronul tuturor traficurilor şi asul tuturor învârtelilor de pe cori'
doarele ministerului apărării naţionale : Moritz Finkelstein „invalid 
de războiu'' şi technician al lichidărilor frauduloase de .pensii necuvenite . 
Harry Levy, lichidatorul contravenţiilor fiscale ; Frantz Mathias şi 
George Dobrowolski, escroci ai construcţiilor dtine şf un şir lung de 
plasatori de portofolii fictive la B~ N. ~· : Moritz Hart, fabricant de 
exportu1i falşe; Solomon Apfelberg, şeful întreprinderii de plăzmuit 
recipisele Casei de Dcpumri şi un alt şir de vânz8.tori de devize fictive, 
etc. Şi, alături de toţi aceştia, vre-o ~ Rcmâni şi câţiva străini delic
venţi de ·mâna doua şi a treia. 

. Alături de atâţia evrei -doctori, farmacişti, droghişti- şi de 
o periculoasă colecţie de haimanale internaţionale - toţi Greci, de-abia 
2 Români, ca negustori de· stupefiante - heroină, cocaină şi alte· 
ingrediente de natura aceasta. 

Matadorii des~operiţi ai bursei negre în negoţul clandestin de devize 
cari subminează valuta ţării au fost I4 Evrei şi nici uriul Român. Tot 
astfel şi în negoţul, ca samsari, al revoluţiilor sociale. De asemenea, 
în pornografie şi în pruncucidere, rămân singuri pe anul acesta: Oc
neanu şi Aderca au fost chemaţi la bară să . dea socoteală ; Moise 
Pipergal şi Isac Friedman - proaspăt veniţi din Galiţia - fără drept 
de a profesa medicina, au fost condamnaţi. Dar şi dentişti fără diplome 
practicau clandestin meseria. Autorii de incendii pustiitoare în Bucu.
reşti, la 9alaţi, etc. au fost tot Evrei : Jean Bacalu, Manole Con-. 
stantinescu,:.Sinion \Vasserman, Cornblut, Dvoiris, Solomon Lupu Coroi 
sionarul, etc. - tot neaoşi români. Precum tot neaoşi sunt şi spărgătorii 
internaţionali - Schwartz, Broitman, Leviţchi, Weyler, etc. 

Ill. a~ul I937, din 622 cazuri pentru cari cabinetele de în-:: 
trucţie au dat ordonanţe definitive de trimetere în judecată, 202 ati 
fost pentru Ev~ei ; din 773 infractori evrei, trimişi' în judecata trib. 
2I9 au format ca obiect abuzul de încredere ; 72 escrocherii au fost 
ale Evreilor şi numai 6I au fost comise de, creştini ; I8 au fost autori 
de falimente frauduloase, 5 de şantaje, r8 de delicte de calomnii 
prin presă sau pe alte căi, I7 de dare de mită, 19 de falsuri în acte 
publice. Şi aşa mai departe 1). 

Pe primul plan al cronicii anului judicia.r 1938, stau piraţii va-, 
lutei naţionale, în frunte având pe Cagero - Samuel Ieremia Grosz .. 
numit de reprezentanţii B. N. R. „sugrumător al economiei naţionale" 
Incepând cu 1937, acest Evreu de prin coclaurile Sighetului, s'a eri 
jat în îndrumător al exportului şi importului şi distribuitor a 

1) Jidanii în faţa justiţiei de Ion I. Stoenescu, în Por Vremii, 1938. 
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:izelor, prin declaraţii false. de export al petrolului T ' V • , 

1 branşă dar cu alt obiect d . . O\ araşi ln 9-ce-
.. . . . e negoţ, ca export de puf f 1 . . 
~ne, p1e1 şi cherestea, toţi Evrei p . " . .. , u gi Şl 
gtl. ra lui Abraham Berg cu . .t, drmtre aceştia toţi, s.trăluceşte 

' expor e cherestea 
reu supus american., de naţionalitate lit . . ' un ~ar exemplar : 

'a şi traficând deviza ţv ·· . . uaman, speculand în Româ-
T . · . . aru pnn portul hber Danzig 1) 
rafacanţ11 aurulu,i românesc i ai devi . . . . 

abandiştii cari îi a3'utau direc"t ş .. a· zelor, precum ş1 toţi con-
. sau m irect -zeci ş' t d 

ate evreeşti. Pe urmă, urmează m tad „ . I su e e nume 
ep .. t. bune, traficanţii de autorizati1' af 1 ord11 devizelor false vândute 

t . , a se e export -toat t . ca egona escrocheriilor epocal Es. h . . e recute 
. . e. croc er11 de sezon . d . 

e sunt toate evreeşti _ art . V , ş1 iverse 
. a un numarandu-"e numai 3 R , . 
1 apar, pe ecranul acestui a . d' .· . . ~ . . ornam. 

··. unul Rappaport - c. ăpt 't n JIU 1c1ar, figuri ongmale de escroci, 
.···. uşi cu a te ro nume a , d b. 
.merţ pe uşuratecii de ambe sexe d . . - van ca o iect de 
mamentul H~llywoodului sau ca G ~~1c~ de a se ;redea vedete pe 
se cap de zimbr „ . o se aeger, negustor de mărci 

" u cu care a altoit chiar pe M t . 
milion. Şi mai apar şi. ne ~stori d . . ~ a ~escu-Smaia cu 
i preferat fiind Bulgv g " e p1ctun false ş1 de furat -cel 

.· · araş pe care 1- · d't ' · · 
mare talentat Dezideriu Ho t a~ e 1 ~t m ser,1e, a3utaţi de 

rşit de faliţi frauduloşi înce:~·; c„ ii, apoi, urmează un şir nes
tfaliene care a reuşit să s A an eul sy Eschenasy al oţelăriilor 

. . e mapoeze a ghetto ul d . d ' 
milioane multe şi sfârşind c f r . . . . - e un e a venit 
. ere Coroana" de r4 ·1· u a imentul scandalos al societăţii pe-

" · m1 1oane. Alţi mulţi " . · 
ma purtând timbru fiscal· f 1 ' ?. ~e ocupau cu bilete de, 

. as sau cu agent11 de t · · A 

d, simple escrocherii sau V • , • • ransportun __,_li 
tiChete uzate - afac . :u plasmtllrea de tichete ale căilor ferate 

· · ere m care f t · · 
trei slujbaşi sau ca unul Hochb:~ os impl:caJi .20. Evrei şi de-
mistificări petrolifere dela A . g c~;e se i~deletmcea cu iscu-

. . nmoasa. Sau ma1 î d 1 t . 't 
area de medici şi dentişti fal i ca . n ~ ~ n1c1 cu fa-
onalitate măsluite, etc etc 2) ! ' Leonte ~anev1c1, cu acte de 
el.d agent al U E p' , 'd 111 care era anga3at avocatul E. Blu-

' · · · prezi ată de W Fild 
ri, ; etc. In total, se crede V V • A er:n~nn, cu vre-o 30000 

vre-o 130.000. . ca numarul mscnenlor false se ridică 

Tot ce a fost nepermis era comerţ d d '1 . . 
razitar - în vremuri ·1 · . t't . e. pre I ecţ1e al acestui popor 

imş 1 e ş1 cu mai mule . t . 
ri grele. Comerţul d ' V • a m ens1tate, în vre.:. 

e contra banda este medal · 
drie aceşti Evrei. Au r . V la. ce o poartă cu 

tităţi; aduceau mătăsur~c~t c~n!~a~a~~a de bl~nuri fine şi în mari 
uri şi galanterii din Un. ~a ann~. m Palestma; sau alte manu-

gana; vamhe, ciorapi de mătase, panglici 

I şi 2) A.nul 1938 judiciar de Ion I N d 1 . 
. - e e eseu - Umv. 8 Ian.· 1938. 



nasturi, dantele, ciorapi, încălţăminte, u.nelte de măsurat, sau mă
tăsuri şi postavuri şi resturi de pânze din Cehoslovacia, importân
du-le pe acestrn din urmă drept c,ârpe pentru fabricarea hârtiei, în reali
tate, spre a fi desfăcute pe piaţă ca atare; etc. etc. 

,Oradea Mare, Satu Ma1e, Cernăuţii erau marile burse ale contra
bandei: Prin aceste puncte - şi mai puţin prin altele - ie~eau măr
furile şi devizele de contrabandă: Cernăuţii erau marele cartier unde 
se întâlneau Evreii din Ardeai, Basarabia şi _Bucovina pentru trecerea 
dandestină prin Constanţa a pieilor de mânz şi a altor mărfuri oprite 
la export sau supuse regimului devizelor. Constanţa era şi ea o poartă 
mare a contrabandelor. Printre mulţi, Evreul Alf. Bergesen făcea con- · 
trabandă de arme pe vasul Lola. Fraudele şi evaziile fixcale ·ale paşa
portarilor în acest port se făceau în stil mare. 

Satu Mare era adevăratul raiu al contrabandei. Nicăieri - spune 
un cronicar - cmitrabandiştii nu găsesc un teren de .activitate mai 
prielnic ca în regiunea graniţei - dela Halmei pâJ:!ă la Viţenl de sus, 
adieă toată partea dinspre Cehoslovaci.a. Locuitorii din satele sărace 
sunt angajaţi de Evrei şi cad victime tot ei. ---'"împuşcaţi sau condamnaţi. 
Prin 1932, uri mare şnapan în ale coi!trabandei <!e ţesătnri de bum
bac şi de .mătase era Lebi Pinkas Raul. 1) Alătt1ri de camătă în Ma
ramun:ş, a doua plagă este contrabanda exercitată de „htpii de noapte" 
- Evreii. Aceştia s'au instalat în fiecare sat, din care au făcut o pu
ternică citadelă de contrabandă, pe câtă vreme, în oraşe, c:ste aranjată. 
organizaţia centrală, folosindu-se de ce:e mai îngenioase sisteme - ca 
bănci, cabinete medicale, societăţi de transport sau de binefacere pentru 
Evreii rătăcitori, etc., ia:r m::nele contrabandist care finanţează afa
cerea rămâne penţiu cei mai mulţi colaboratori un mare necunoscut. 
Singurii cari suferă toate . rigorile legii şi spaima 1mnt bieţii Români, 
plătiţi către 40-100 lei, ca să treacă de două ori T:"sa, dar primesc 
răsplata numai după ce au depus Evreului graniţa mărfii: Numai ei 
plăt<s: şi numai ei .suferă. Ţara Oaşului - bântuită de sărăcie, 
mizerie, boli secerătoare ş\ întunt:rec ___,. are ca singură ocupaţie contra
banC.a în serviciul Ovreilor, cari îi plătesc cţt câte 20 lei sau cu un 
pahar de spirt şi pentru atâta câştig înfruntă întunerecul nopţii şi 
gloanţele ucigătoare sau sunt descoperiţi şi. măresc numărul întemni
ţaţilor. Singurul miraj de-îmbogăţire care mai atrage pe străini sunt · 
apele minerale şi aceste contrabande. 

Bursa neagră de mărfuri şi de devize au fost singura unde s'au 
cotat toate valorile materiale sau hărtiile valori şi metalele nobile. 
Banca Naţională şi statul, ca şi particularii, suferă, anual, pagube 

1) N. Iliescu în Bun0estire, I936: In zona contrabandiştilor maramureşeni. 
' 
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:e. cifrează la miliaÎde. Nu s'a încumetat nimeni până astăzi să ne 
. faţ1şeze asemenea c~lcule. Falsurile la import şi export de mărfuri 

c~nt:aban_da. . de a~r. ati . îmbogăţit serii necurmate. de şnapani 
.pama~tem Şl 111ternaţ10nali. In această categorie, au făcut răsunet 

. deara?dul, figuri ca Moise Şaraga, Grosz Cagero, Cantalup, Morit~ 
ar , Iosif G1:,unbe~g, ~anda Isvoranu dela Bacău, sau acea organizată 
~od~sta bancuţa Garleşteanu et Co. Zaharia ; ca supuşi cehoslovaci, 

eiss şi Katz cari făceau, nesupăraţi, naveta România-Apus cu gea
.. ntanele. doldora de aur ; sau ca firma evreiască Errster care, într' un 
mgur an, a trecut peste graniţă aproape rooo kg. aur cules sau 
a Nuhăm Ataţchi cu cantităţi uriaşe de pietre preţioase sau ca unul 

1:1'el Popp - de pela găuzarii din regiune·a auriferă a Moţilor; Haitu 
e~nberger :are transporta aur cu maşina dela Borş la Viena sau ca 
blnul Ervm Goldstein din jud. Huniedoara. · ' 

1 

In~eletnicire~ cu fraudarea statului şi a B. N. R., prin exrort 
,andestm de devize este cea mai preferată de Evrei. Î3ucov:ina stă 
1~ . această priv!nţă,. în. fru~tea . ţării. Prin .declaraţii false la e:xporf 
i i.mport de marfun, e1 rea:11zau un plus considerabil de devize pe (are 

speculau savant la Bursa neagră. Iată câteva ilustraţii : sca „ 

daloasa afac_er~ a soc. „Comerţ Mondial," sau a paşaportarilc~ · 
Tescher-.Ch13 şi. ~hers~n Fang-Cernăuţi sau uria~a afacere de export·· 
flan~estm de pie1 fulg1 ş: puf a lui Solo Weingarfen sau· acee . a 
Rab1.~ului Selter şi Gottlieb din Cernăuţi cari au inaugruat contra
venţ11le !a legea devi.zelor: sau a lui Dr. Ottenbreit care opera export 

:clandestm de devize cu cecuri false sau fără acoperire: sau ace~a cu 
.e;:rortul de ouă; sau. ca banda firmelor l\foscovici-Budapesta., Kemenyc 
So~onta, =h~ebus, Sohodol, Carnien, Weiss din Oradea, etc., etc. O 

. ~lta banda .dm Oradea opera cu cecuri emise în Elveţia, Anglia şi Ame
r1ca pe c.an le~ t:ece.au clandestin în ţari:l., iar de aci, după ce serviseră 
la anu?1~te. plaţi, le treceau fi~melor brăilene „Heilpern", Kugel, Sal
manovlCl şi Dreyfus, precum şi ,;Sodak" au păgubit B. N. R. cu de
vize de câteva sute de milioane; sau fraţii Levy fabricanţii de alaba
s~r~1 din Turda; etc. din nou peste grani1ă, afacere după care au benefi
flciat peste 65 case comerciale. 

.Ei su~t falsificatori prin excelenţă. falsifică poliţe, chitanţe, 
cecun -?~m asemenea cecuri asupra Vienei, Parisului, Cracoviei 

Va~şo.v1e1 au păgubit cu vreo 50 milioane zeci de comercianţi şi in
dus~r:aş1 sau cu ~ulte milioane, alţii, B. N. R.; sau falsifică accepte, 
c~rtiflcate de opţmn::: - ca la prefectura din Cernăuţi- şef al bandei 
fond ~n~ S~mu:l Linder ~ sau se servesc de fantezii ca să achiziţio
neze Şl sa vanda terenun petrolifere ; sau falsifică bilete de liberă 
petrecere, şef al bandei fiind l\foritz Wexler-gazetarul Puiu Verea · ' 
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sau falsifică petiţiile sătenilor nevoiaşi ca să le ia lemnul de chere.
stea pe preţ de nimica, ca .acel Herman Birkenfeld din Şipotele· Su
cevii care a câştigat, în acest fel, circa ·ro milioane; sau falsifică. 
diplome pentru toţi câţi auziseră probabil de existenţa unor facul
tăţi de medicină pelaî Paris{ Modena, Bolonia, etc., şef al bandei fiind 
Leonte Manevici ; sau falsifică acte de naţionalitate română, în· 
frunte cu unul Rebengiuc, fost notar; sau coli timbrate de rooo şi 

2000 lei, pe cari le plasau samsarii evrei; sau îşi fabrică o pecetie 
specială „ponson", ca acel bijutier Abramovici care îşi marca singur 
mărfurile din galantar; sau măsluiesc facturile de import, realizând 
un tarif uriaş de devize - ca. banda Nador-Schwartz-Metch & Co., 
operând chiar pe sălile ministerului ; sau falsificau opere de artă, pre
cum am mai spus-o ; etc. 

Falimentele, escrocheriile şi abuzurile de încredere li sunt hrana . 
de toate zilele: Nathan Wachtel, Enrico Ehrlich; Aron Weiss, etc. sunt 
marii eroi ai ecranului judiciar. Marii incendiatori dela Galaţi, Buzău, 
Bucureşti, etc., sunt toţi Evrei; Tripourile sunt ale lor : cele dela marile 
cazinouri, din str. Filipescu 57, din c.alea Călăraşilor - aceasta se 
dădea drept o asociaţie culturală, evreiască, bucurându-se de privilegiul 
persoanelor juridice. Tot aşa şi marile case de toleranţă, ca şi comerţul 
de carne vie. 

Falsificatorii de monede - lei şi dolari sunt E..;rei. Urlii îşi aveau 
fabrica la Borşa-Sălaj, cu sucursală la Prodăneşti-Zalău şi Hida _:toţi 
m.embrii bandei, mari negustori pe piaţa' Clujului şi a .Şimleului. Alţii 
îşi ave::i.u alta în Şimleiu, de unde trecelu în Cehoslovacia ca să aducă 
în schimb valuta forte sau cumpărau - prin negustori misiţi printre 
cari se aflau ·şi rabini - toate produsele ţărăneşti, contra bani falşi. 

Evrei polonezi fabricau dolari americani. 
Toţi traficanţii spirtului negru cari au păbugit statul cu miliarde., 

ca şi toţi traficanţii spirtului metilic, cari au pricinuit atâtea morţi, 
au fost Evrei. Multe din procesele acestea erau încă în continuar~ în 
I937· N'umai doi din aceşti spirtari: Lobel şi Triton au fost condamnaţi 
la 96I milioane, iar din lotul dela fabrica de spirt dela Uzun - pro
prietatea contesei Clementina lVIikes - au fost condamnaţi definiti 
I.5 inşi -toţi Evrei. 1) Sau ca Griin Melchior din Gherla, condarunat 
la 90. mil., etc. · 

.Toate organele judecătoreşti stau ocupate numai cu înfrângeri 
ale legilor pricinuite de Evrei - în cari nu intră neinţelegerile unde 
amândouă părţile sunt Evrei şi cari se judecă la tribunalele lor aflătoare 
până in cele mai umile târguri şi târguşoare. Iată de o pildă, .din vre-o 

1) Din datele culese la întâmplare din cronica judiciară a anilor 1937 şi 1938 
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300 procese pe roluri examinate, 2I76 sunt, intre părţi formate din 
omâni, 2096 intre Evrei şi creştini şi numai 26 m care ambele 

V ţi sunt Evrei. 1) Dar când procesele sunt importante şi nu găsesc 
legare la tribunalele lor naţionale, atunci lucrurile au loc î~ feîul 
sta : la toate cele 5 secţii ale Trib. Ilfov, cele două de comerţ şi 
aceea de notariat, au fost pe roluri de judecată, în I938, 7565 

ricini penale : în 5998 .cazuri, erau implicaţi exclusiv Evrei; 111 I207, 
yreii nu lipseau, fiind în majoritate uneori şi, de-abia în 360, delic
.enţii au fost toţi Români - toţi implicaţi în găinării şi crime sub 

periul alcoolului evreesc 2). 
Incă una din infracţiunile care, zi de zi, surpă tăria neamului 

fiinţa statului este crima avorturilor practicată 1n majoritate zdro
. oare de Evrei. Am cunoscut şi am auzit de med.ici evrei cari nu se 
'deletnicesc cu a.ltceva decât cu practica a_;orturilor -99% rămase 
esancţionate. Dacă socotim pe perioada I93I-g38 condamnaţiunile 

erite de medici pentru avorturi, avem I8 medici Evrei la 5 Români 
· 7 străini S). . 

In sfârşit, activitatea de subminare a ordinei în stat prin spionaj 
comunism a fost 'şi este o îndeletnicire specific evreiască. Din 69000 

ni condamnări în decursul anilor şi din 6840 pe I937, în Basarabia, 
% .s'au dat Evreilor pentru spionaj şi comunism în favoarea Sovie
or şi nici unui Moldovean. 4) . Faptul acesta are .loc şi la Cernău~i, 
de, din 3r46 diverse crime şi infracţiuni penale pe rg36, dintre cei 
entificaţi, majoritatea absolută. o formează minoritarii şi. în deosebi 

eii. 5
) Ştim, din cele de mai sus, că, În toate procesele comuniste, 

au implicaţi numai străini. - puţini - şi restul toţi Evrei. 
Prin toate cele expuse până-aci, se confirmă marele adevăr 

toată magistratura ţării cu toate organele ei anexe şi cari ne costă· 
ual · miliarde de lei şi o activitate de surmenaj la toţi slujbaşii, 
ate acestea stau la dispoziţia unui popor, sută în s~tă, refractar ori
rei ordine' stabilite şi, prin definiţie şi îndeletnicire, delicvent. 

l) Dr. I. Rădulescu -Iuda în subterană în Por. Vremii din 3 Oct. 1938. 2) Pacostea 
"că în Por. Vremii din 5 Ian. 1939· 3) „Medicii evrei ţin recordul în practica avor
or" în Por. Vremii din 30 Sept. 1938. 4) ,;Basarabia în anul care a trecut" în Univ. 
3 Ian. 1938. 5) „Criminalitatea în Cernăuţi" în Univ. din ro April, 1937· 



CAP. III. 

FINANŢE, :POLITICA CREDITULUI ŞI VENITUL 
NAŢIONAL PE GRUPURI ETNICE 

In cele ce urmează, vom urmări mijloacele ce ne-au stat la îndemân 
ca să facem faţă puterii financ:: are şi organizaţiei de credit iudaice c 
şi foţi factorii can au favorizat pe Evrei ca să ne ţină în robia lor. Cu 
noaştem cu toţii importanţa funcţiunii social-economice a băncilo 

Dar această înaltă fun<:;ţiune a fost pervertită şi mare parte din bănc 
şi-au angajat capitalurile formate în bună parte din modestele economi 
ale depunătorilor Îî1 operaţiuni cu totul străine de natura unei insti 
tuţii de credit. In epoca 1918 --"-- 1929, multe bănci erau înfiinţate 
oricine, fără a risca averi sau prestigiu, avea curajul să gonească cap" 
taluri cât mai numeroase şi să le plaseze cu dobânzi cât de mari, făr 
a se gândi la urmări ce nu întârziaU:să se producă îri mod fatal. In frunte. 
acestor bănci, se situază multe din cele evreeşti - câteva din 
mari, ca :Marmorosch Blank, Bercovici, etc: 

a) Instituţii de credit. 

r. Bănci şi: fu;icţiunea C. S. B. 

Iff 1928, funcţionau un număr de II22 bănci --:- mari şi mici. 
cele mai multe mici, 227 din ele neavând capital mai mare de l milion 
Dăm două tablouri, din cari se vor desprinde două lucruri : putere 
financiară a băncilor pe naţionalităţi, precum şi pierderea încrederi 
pubhcului în anumite aşezăminte de depozit, în urma mare1ui dezastr 
din 1929. Aşa că, pe câtă vreme, în 1929, depunerile, la bănci româneşti 
atincgeau 27,70 %, în 1936, acestea ating 59.55 %· . 

Spre finele secolului XIX, camăta evreiască distrusese: clasa boie~ 

p:npr.ţOJ, 

<ltHlIDl<l{) 

cil 
"' ~ 
> 
l':tî 

~ ... 
..; 
> 

_.f:L 

•H 
+' 

"" V 

"' ... 
> 

l':tî 

•H ..... 
"" ~ 
<d a 
o ... 

:g 
·:;: 
8· p,. 

~\O 0 H 
("l"')\Q 0 H 

7"' O O ("(')o o t--. 
('t")\O (V") ll') 

"' t--
H 

t-- "' 
\O C'() H t-...1 

o o 
I I o .o 

\('I') 

I I H li 
o 
o 
~I I I 
U) 
H 

"'I .I 11 
o o o I I I co 
7 

N I I 11 
o o 
N I I I H 
t--

"' 
.,;- . 

11 H l 

o o 
-O 

;A I I I 

co I 81 
o c: o o 

I ::; .;., I 
-O M 

N I I HI 
o o 
o °' c: <=:' 
N I V ! 00 N 
H 

cp I I -.rl 
7-0 sl "''° -O "' ;j;g I ~, U) N 

~"'I ~1 .. ·~1 
d •• tJ; 

•H O) 

§ .•• ~I ,!'.;.ci.S-;::: 
·rn ~ > .:: 
;:t d o ,.!:l 
d U; C,) C) 
i-i d ~ V 
f-< p:i p'.l ţ>' 

H '8* o "'0 
.H "'o co 0 H 

"' co 
N t--

t-- o I t--
"'o "' H N <'") 

o ,g~ o o N '0 
o N -0 

"' N • 
t-- O\ 

t-- HI 

8* o o o o -O 

"' "'O\ 
U) U) H 
H H 

"'"'I 
o g o~ ;::;---
o 

"' o O N 
co co -O ... 

"' 7 -.ro +'-

>d 
+' 

N NI d 
o 
+' 

o o 0 "'C .::! o o O o' 
N u-., l' Oi 
H H ~t 1r. H 

t-...r-l c.t-..... .,;-
("(') N "' O\ H 
;:;HI "' <E H 

•H 
o 8* "" o >Q 
~ -O 7 +' 

~I °' q d 
'<:) 

~N "' "' 
d 

co 'I co "' p 
;:J 

o 8* 
.ED 

o " o o -O k 

~I 1A ':' I 
t-- o o .,;-

°' H 

"' 11 "' l:t 
''"' o ~ d O\ () 

O'· 
I~ '<:) 

'8 I ... 
"' ~ 

N H 

<s 
~co I o " H H "' 

+' 
l:t 
() 

H o;I g~ 
...., 

N t-- •1 
N U) 00 N 'K ,.:. 01 • t-- () t--. 
t--00 H H ·u "'.' "tl 00 'O 

.,;.. l:t H <'") ,:;i 
p:i 

N 00 I o 
°'"' "' H 

H 
H 

;:J 

:a d•H 

·~~ ·~* 
d 

f-< ;:J 
·~a d 
o"' ..., 
k ;:J o 
p,. P=ll f-< 

443 

""""o·"·I" ·c; d 
' O\ o :Q -O O\ 7-0 -O o l:t o 
d ·~ 00 O\ O. t"---00 t'---CO V li') >Q o +' ... ll')CQ 0 ll') ("(') 0 I-i ll') H p .;., o ;:J C'fl N 'V\O C'!'1 "T "q"' ('f') N <-<,...; ~("I"') NI.OH 0 -0 N 

N <'> t-- "'"! 
U"l-0 O\<f>N O <f>O\ICO 

o .. "' -O ll') ('I'") ll')CQ t--. \O' >d.00 

~ I= ... 
H o d " 

SJ<lAŢQ l~l o I I ~I ~ 
+'-'<:) 

o 
N N 7 ;:r ..... 

I I N 11~ 
(.-I Q 

..., H ~I • +' 

d·a. 
I~,~ 

P; d •H 
z;ir~na I I I I I o.-({,)~ " ,...; -O -O ;::;- :::: 

I I I I I I I HIH ·cu g 
P<~ U) 

o I o 
;:J • 

p'. I I I I I I .E·:o·~ o o 
ţtî o o '"CI •.-1 00 

U) U) ~ (/) o.· t-- t--

I I I I I I I HI-;::;- d o 
:::: ;:::t ll') 

o I o 
C) :o· il) 

d I I I I I I .1 
o o ~:tlro o o 

+' o o "'~ -H U) U) a; ....... ro 
H H ;:f tD-;ţ! 

<;! '<:) P+ 
I I I I I I I HIH ;:J d d 

"' I§ 
9·>-< <:J 

·mo.t 
I I I I I I ;;:; I H <tj p 

-·~un 5 d LJ co 

I I I I 13 '§ ·~;" "'I I "' ...-14-l •o-i 

"'o I "' ..... (,) 1-! 

bÎJ 
>Q •"f""I ~ 

I I I I I. 
-.ro 7 ,ci ţ> b.(l 

:5 jcr>O O\ 

" -;§ .,;- o 7 
1.rno H ,...; l:t 
7 U) d<d 

I I I I I I U) H I~ 
p ·<>· 

7 <J H-!-' 

·:'iun o 
l· 18 

d,.9~ 
I I I I o ~~ il) 

-·m.tao o ::;...., "' N N g;; ~ 
I I I I I H I I H tlJ V •.-i 

' N o,~ 
•,...( u·c 

e a "' o "' "" .s I I I I I :;f I o "' s ~·5 V p O 7 
o f-1 

o o ;:J +' 
7 7 Q •H 

I I "' I M I .,;- V "'°' ;:J a .<'f'"i 

N O O N EJ V 

E~ I I I I 
H C0 Q O\ ·---o~ 

I U) .,;- o O\ ~~a ;., <'") H 0 .,;-
() Ci. o \O U) 

o 7t-- H ;:::t d >:::! 
H <d LJ M a ::r ... 

I I I I ~~f/11 "' o d Q 
.,;-

H C=E 
' v· o o o 

I~ 
o P+ o V CJ O 

ţ~ I I ~I o -O I 13 d .§ N H 
ţ::t'â <')0 ,@ ~ ~ 

N p ;:J ... 

I I H I I N ::;'I I~ "' " a.> ;:l...f..J-

..... "'"' d; ..... 
\74 "'o o t-- N I "' ::::: ~ 
~ t-- o e, 8 s- ii" O VH 

k.., -O I oo o " d > ur. t--N -O "' .,;- H •.-t (.) 

l':tî0 H H t-- H +' ,,,.. 
, N ('(') +' o ;::! 

N I t-- H M~g1:g i::lo"' 
N ţj o •M-"' . '-' 

' 
0 _H ('-... t--. 0 0 f:-... N .,;-

p ~)§ O 'N O -O O\ O U) O< "' <d ..... N ~\O t-...CQ ~O.CO H M ;..> ..9 <=:'.ci 
§~ 1.1")00 O\~ ~co \O CI') .,., 

("f)N~\0('()01.1")0 N ~ ~" ~ l:t N (\'"') ('() H 11)\Q .,;-
H H N +J N ~ 

1.Y) li') t""' N 'q ~ t_'-..., M l ~ 11) C) 

"'t" U')C0 s• oo U) :;j. V l"(j ~ 
N ~d+J 
d ~·..µ +J 

c'j d • c:j • „~ • ·- H._. ~ 

.E ~u~·E d .,t~ 
...., 0.;:J o ~d"' 
f-< H () >ooaJ·-..µ·.-i;... 

l:t ·;;; s~~~ 5 ~-~ e 
;:J a ;:I o o ;:I;::! d ~ ţj 

P=lH~~OP=lf-<l'Ll E ;n.. 



444 

rească, căreia ultima. lovitură i-a dat-o legea exproprierii. După îritr 
girea hotarelor, aceiaşi camătă avea de îndeplinit o a doua m!siune 
distrurrerea clasei ţărăneşti şi a celei mijlocii. Inginerul N. Arcad1 n sta 
bilea ~ă, din un capital bancar de 9400 mil. lei, Românii au deţinu 
de abea 1400 mil. - 14 %, iar Evreii 6300 mil.- 67 %· La aceste 630 
mil. dacă adăugăm 10560 mil. depuneri în 1929, avem o forţă capitalistv 
de 16860 mil., la care se adaogă reescontul B. N. R.,.pe care nu-l cu. 
noaştem şi capitalul comercial şi industrial propriu. Banca L; Bercovi 

I 
Depuneri spre fructificare 1 

Provincii 
Bănci 

româneşti 

Vechiul Regat. 292396i 

Bucureşti . . 2067128 

Tra:J.1Silvania 3368669 

Bucovina r45251 

Basarabia 201688 

Bănci evreeşti şi mixte 

evreeşti 

1380051 

5061144 

2814977 

447038 

81304 

I. evr~o- I 
romane 

133727 

217910 

evreo
maghiare 

422p67 

Bănci 
germane 

133 

44642:29 

155664 

17417 

Total 8707705 27.70 97S45q 30.80 351637 r.55 424267 r.35 4637443 l4.65 

II 
Depuneri spre fructificare la 

Vechiul Regat. 201245 22.15 80712 «.87 51235 5.63 

Bucureşti .. 

Transilvania . 

Bucovina . 

Basarabia . 

1413309 47.79 7%563 z6.6'j 

446419 22.70 576992 29.35 

100896 3r.80 

54439 2.77 

85948 43.93 59409 30.36 , ___ - ------------ ---
Total 2247817 35.42 1687039 26.58 51235 0.82 54439 o.86 

a înregistrat, în 1931, numai 1-. depuneri 200 mil. lei; B-ca: Marmorosch, 
în Oct. 1931, u~ activ de 4063 mil. la un pasiv de 3729 mil. şi, cu aceste 
registre, s'a înfăţişat la secţia I-a trib. comercial Ilfov pentru concordat. 

t) In diverşi" la tabloul I, intră bănci slovace cu 15.nr.000; armeneşti c~ 
194.000; ruso-române cu 63.000; ruso-ucrainene cu 14.727.000; polcne cu 19.673.000 • 
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·Luându-se în considerare că instituţia de credit, în condiţiuni 
rmale, asigură liniştea socială şi o nezdruncinată dezvoltare a statului, 
ajuns la principiul ·că instituţia trebueşte sustrasă de sub autoritatea 
ucăturilor de gangsteri şi trădători - agenţi ai capitalului vagabond, 
m îi numeşte A. C. Cuza. Astfel, a luat fiinţă Cons1hul Superior 

a11car - C. ~'. B., ca auxiliar al B. N. R., controlului căruia au fost 
puse băncile şi casele de schimb cari fac operaţiune de bancă, excep
du-se marile aşezăminte cari fiinţează pe bază de legi speciale. 

Bănci 

ungureşt} 
Diverse 1 ) 

3595997 

34410 

12561 

- 3442873 ro.So 4389318 ·13.15 

6 în mii lei, Ja bănci şi instituţii : 

6.38 5167 0.19 

22.IO 313053 ·15.92 7999 0.42 

0.22 738 0.38 

7.03 313053 4.93 13904 0.22 

B.N. R. 
în recipise 
la vedere 

272610 29·95 

50582 I.71 

56235 2.86 

16814 5.30 

25944 13.26 

428185 6.65 

C. E. C. 
Total uri 
generale 

- 31737755 

304346 33.44 910148 

687865 23.26 2956782 

76323 3.88 1966156 

18182 5;73 317255 

23187 lr.85 195664 

rro9903 17.49 6346005 

Acest organ a silit pe unele instituţii să lichideze - precum a 
.ătrât ·în Iulie 1938, lichidarea tuturor tovarăşiilor cooperative de 
prumut şi de păstrare evreeşti din Basarabia, cari cumpărau pro-

cu 46it457.ooe; sârbeşti cu 168.729.000; ruso-evreeşti cu 
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dusele pe preţ derizoriu şi monopolizau vânzarea întregii producţiu 
agricole - pe altele să, fuzioneze sau să-şi întărească existenţa. D 
şi sub acest regim, Evreii şi străinii au ştiut cum să tragă foloase, ni 
ales că au avut ajutoare masive dela statele tutelare. 

Au suferit, însă, zguduiri adânci băncile româneşti - mici 
mijlocii, în deosebi~ cele ţărăneşti, întemeiate de ţăranii din Ardeal 
Banat, unde n'a existat o reţea de credit naţional. 1

) Odată. cu leg 
de asanare a datoriilor agricole şi urbane din 1934, B. N. R. a creat, 
1937, bănci în acele centre unde a.u dispărut ca urmare a crizei, pr 
şi institute naţionale de credit : agricol - Bmac, care îş' începe acti 
tatea la 1 Mai 1938, meşteşugăresc şi aurifer-metalifer, participând 
suma de 74.250.00000 lei~ precu·m a acordat şi cooperaţiei un credit 
169,500.000 lei, datorită căruia s'au asanat mare ,parte din băn · 
populare şi a îmbinat acţiunea de credit a băncilor locale comerciale 
aceea a instituţiilor cooperatiste, pentru ca, astfel, să se poată împă 
satele cele mai îndepărtate şi mica burghezie a târgurilor. 

Am dat la pag. 444-45, două tablouri, din cari cetitorul v 

trage încheierile ce se impun. 
Câteva mari bănci româneşti se înfiinţează în această perioad 

B-ca Urbană cu sucursale la Cernăuţi, Constanţa şi Giurgiu; B-ca Ce 
trală de industrie şi comerţ, din Cluj, care, în. 1918, a contrib 
la naţionalizarea şi fondarea unor fabrici şi case comerciale, ca Ind 
tria sârmei şi Fabrica de sticlă din Turda - o mândrie a industri 
naţionale, unde lucrează 95'% Români: 2) Din iniţiativa lăudabilă a 
Mitiţă Constantinescu, s'a întemeiat, în 1938, B-ca N'ordului,ca instf 
de credit pur românesc, cu sediul la Cernăuj:i, la a cărei înfiinţare 
participat şi Fondul bisericesc ortodox şi S. N. C. I., umplându-se, astf 
un mare gol într' un centru unde toate instituţiile de credit - majo 
tare şi româneşti - sprijineau ~ai ales comerţul de import-expo 

deţinut de străini. 
In legătură cu comerţul de bancă, stă profesiunea de conta 

care for~ează osatura aparatului funcţionăresc bancar, întinzându 
până la gradul de contabili stagiari, autorizaţi şi experţi. Până în 19 

l) După Sofronie Roşca şi Aurel Iordăchescu/- Băuci româneşti, bănci 
time între 1934-1937. Transilvania. şi Banatul cu 30.70 % dil1 populaţia ţării ave 
1934, 40.70 % lănci, în 1937-42 %· In 1934, erau, pe întreaga ţară, l bani;,ă !a 17 
loc. ,iar în 1937, l la 20.919, aceste două provincii aveau, respectiv: I la 33.5 
i la 15.288. Românii cu 64% din uopulaţie au posedat numai 34.60% bănci, m' 
tarii în proporţie inversate. Totalul activului ca-putere de credit bancar a.l eleme 
etnic românesc, din aceste două provincii, era, în 1937, abia de 24.20%, iar to 
pierderilor suferite, inclusiv conversiunea a fost pentru Români de 43.20 %. Intre r 
937, activul băncilor româneşti scade cu 14.19%, plasamentele cu 3.70% şi credi 
cu 10.50 %. pe-câtă vreme la băncile minoritare, avem proporţii crescătoare de -
pectiv : 16.90 %, 32':°20 % şi 60.90 %· 2) Uni-.-. din 9 April: l93r. Astăzi îşi are se 

la Turda. 
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vreii aveau conducerea acestei organizaţiuni. Reacţivnea s'a produs 
. 1938 când .au. fost aleşi în comitet numai al aci şti şi s' a venit 'cu de
e~ul Ade :ev1~mr~ a cetăţ:niei, în virtutea căruia au fost daţi afară 
1. vanzaton1 dm magazme cari învăţaseră să răsfoiască registrele 
ri~:au la o p~rte pe tinerii titraţi români. Din 3623 contabili revi-
1bih, 2143 erau evrei 1). 

2. Bursa de efecte şi de mărf-zm'. 

. B~rs~ :e d~schi~e. la ordinul lor şi se închide de asemenea. Nimjca 
1:11-şca fara o disp~ziţiev evreiască. Scrisurile şi acţiunile, rentele şi toate 
zele, valuta naţionala, urcă sau coboară după voia lor şi după inte
le !or .. Dup~ cu:n maestrul.iudeu, nev~zut dar temut, mişcă bagheta, 

ul 111cepe sa rmşte sau să moară. Şi, după orice mişcare, urmează 
a,stre - d:zastre. J:IBţionale şi îmbogăţiri evreeşti. Şi pe câtă vreme, 
~rte'. pe cam~unl: ~e l~ptă, arma .duşmană seceră vieţile scumpe 

t111e:1tor n?ştn, vapa7aton de hotare ş1 ~lăditori de ţară, Evreii distrug 
normva naţ101;ala pnn lovituri de bursă.~) Alături de bursa oficială 
r:aza bursa neagră instalată în fiecare colţ de stradă, la ~fiecar~ 
a de cafe~ea, 1~ orice tarabă - bursa neagră mai cumplită ca cea 

. grea a:m~ pe campul de luptă, mai distrugătoare ca orice epidemie, 
a~e1:1nţatoare ca. ~ri:e m?arte. Ea seamănă în urma ei panica, 

. n~scatoar~ de neh111şti sociale, slăbeşte tăria noastră de rezistenţă 
r~u ca orice armată de ocupaţie, zdruncinând şi frontul cel mai 

e d:n ~aţa ~uşm~nulu~. Au traficat cu coroane şi ruble falşe tipărite 
funş, 111 atatea tlpar111ţe de unde le.i:i.duceau, tiptil, cu sacii, cu lăzile, 
" .buzunare,. p:in graniţele noastre slab păzite şi le valorificau la 
cile evreeşti, 1ll frunte cu Marmarosch Blank 2). 

B.u~sa. este stăpânită de ei. Ea numără r42 mijlocitori, dintre cari 
ornam ş1 r39 Evrei -·scria Virginio Gayda în Giornale d'Italia din 
, /9~8: J?in II ~ge~ii oficiale în 1940, 5 erau româneşti. Iar din 
rem1Zlen - c~n manuiau şi de~,izele-108 erau Evrei. In cursul 
r .19~0/41, toţi au ·fost radiaţi d.in organizaţie. Iată, organele 
mişca tot ~egoţul ~e valori- efecte, acţiuni, scrisuri, obligaţii, 
, precum ş1 tot schimbul de monede şi de devize. 

..,. ~ursa. de. ce~eal~ ~i~ Brăila (ca şi cele din Constanţa şi Galaţi) 
ara 1:1:"1Jl~citon. 0~1ciah : A 3 Români~ 2 Evrei şi 1 Bulgar ; pe lângă 
. e. ~~loc1tor oficial roman sau creştin, lucrează 2-3 remizieri evrei. 

1em sunt: 1.~ Evrei. şi 2 Greci -cei mai mulţi paşaportari. 
e de ex.port fund toate evreeşti, Românii lucrează numai prin 

1) Vezi Por. Vremii din 29 Martie 1938. 2) Inginerul Silviu Florescu, în Por. 
i din 7 Oct. i937. 



448 

3. Muntele de Pietate, 

Infiinţat în 1903, şi reorganizat în 1937 sub numele de Casă de 
păstrare pe amanet, a fost ani lungi, speculat de nenumăratele pră.:.~ 
vălii jidoveşti cari încercuiau nemilos aceast.ă casă numită de ajutor, 1)''. 
ceeace, însă, astăzi nu mai poate avea loc. 

4. Banca. de credit a meseriaşilor. 

Rămâne închisă oricărei speculaţii evreşti. Intemeiată în 1938, 
a acordat, în 1939, credite în valoare de lei 284009160, din cari 
36.94 % împrumuturi de investiţie şi ,63.06% împrumutu:i. de pro
ducţie. Imprumuturile de finanţare a comenzilor de stat s'au ridicat 
la suma .de lei r6z,66z,86.o lei. Au fost sprijinite 54 categorii de me-. 
seriaşi, în total 891 persoane şi 45 bănci şi cooperative. Printre 
debito!Î, nu există nici un Evreu. Din realizările mai importante, 
sunt de semnalat înzestrările 'CU maşini şi unelte a patru cooperative 
din Orheit1, ]3ucureşti, Tg. Mureş şi Vaşcău-Bihor în' plină regiune a 
Moţilor. Toată clientela este curat românească, cu puţine excepţii 2) •. 

5. Credite funciare. 

N'u cunoştem operaţiunile acestor instituţii pe categorii etnice 
de debitori: Dar dac?, Evreii n'au contribuit cu nici o cărămidă 
la constitui.rea acestor societăţi cari au apărat dârz proprietatea 
rurală şi orăşenească de înstrăinare în mâini rµai ales evreeşti, în 
schimb ei au beneficiat larg de bmefacerile acestora. Şi aceasta pe două 
căi : au speculat scrisurile hipotecare oridecâteori au găsit de cuviinţă 
şi au speculat, înscriindu-se ca hipotecaţi. Fiindcă Evreii, dacă îşi ipo
tecau casele, o făceau aceasta ca să speculeze sumele obţinute ca îm
prumut pe care 1 achitau în rate ridicole, a-ceasta pe cel puţin zo ani. 
Şi de aceea, au dat buzna în Credituf Funciar Urban, în aşa măsură 
că s'a produs prin 1938, o reacţiune dârză şi lăudabilă din partea con
ducerii împotriva Evreilor, recomandaţi cu insistenţă de .cele mai înalte 
foruri. După cele scrise de C. D. Dimitriu - preşedintele consiliului de 
administraţie,-instituţia administrează, astăzi, cca 300 imobile evreeşti 
trecute în patrimoniul statului, iar scrisurile în circulaţie se ridică -în 
Iunie 1940 - la suma de z.ozo.6oz.zz5 lei. 3

) „N'u ştim ce valoare au 

I} Muntele de Pietate - Monte de ·Pieta a fost înfiinţat de călugărul Barbara 
din Tesin, cu banii aduna.ţi din mila aproapelui pentru sărăcimea care zălogea ceva 
fără dobândă. Univ. din 17 Oct. 1937 de E. E'.agi Mosco. 2) Vezi Darea de seamă 
a băncii din 1939· 3) Vezi Gazeta Cărţilor, a XI, no. 15-16/942. 
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tins hipotecile proprietăţii evreeşti la amândouă creditele urbane 
nici la cel rural. 

6. Cooperative.'e rcmâneşti, minoritare şi evreeşti. 

Mitiţă Constantinescu, în expunerea de motive a leo-11 f ul . 
ul cooperaţiei î tf 1 . C . b~, orm a cre-v . V • • • n aces ~ . „ ooperaţ1a este marea religie naţională închi-
ata 1zbav1n1 neamului nostru, ea cereJ·ertfe şi avânt Favrav ·t 
ţ. I t·· · · · aces sacer-

o tu a conş 11nţ~1 ş1 ~1 acţiunii, nimic nu se poate face şi el trebu. v f. 
acăra sfânt V V Vlv e sa le , a care sa ca auzească mucenicia cooperatorului. In acest ţel 
cu acest suflet, cooperaţia va învinge". 

Cu acest crez, mişcarea cooperatistă a putut sav um t. . . . n ere 7993 
oopera ive, cu 14~3127 ::nemb~i şi ;u un total de mijloac~ de exploatare 
,e 78875zzooo lei. Redam act ala turatul tablou cu si·t ţi. · · v · · 

t
. ua a mtşcarn 

oopera 1ste pe anul 1938. 
Spec!a cea .m~i valoroasă rămâne banca populară, care îndepli

eşţe dou~ .funcţiuni? .~eodată : învaţă pe ţăran şi pe mahalagiu să-şi 
as.eze nucile economu la organismul cooperatist şi în al doile ' d 
ev1ne 1 ' · d b · ' a ran , 

V • : .111:uş1 e 1tor, ~utâ1:d,. astfel, să facă investiţii 11,oui, să-şi 
are:sca 1:iventarul vechiu, sa-ş1 valorifice produsele sau .să-şi ~ă-

easca moşia. · 
, Rezult~t:I_; ar fi fos~ mari - aşa cum au µrezut marii începători 

a. crezut :rv~1tiţa ~onstantt~escu, precum şi cum.au avut lucruril~ îll.alte 
n, unde. s a reuşit a se. rn_icş~ra. puterea parazitului şi a sp~~uiatorului 
r, la noi, au avut loc, 1m1xtium ale politicianilor şi ale statului· c' 
slvb·t t '1 · . , eeace 

a . a 1 pu en e ş.1 o~gamzar:a, fiindcă s' a deplasat centrul de gravitate 
e ~e pl~n :cono1111c ş1 e.ducattv pe cel politic. S'aadmis, iarăşi, ca multe 
sttt~ţu s.a lucreze ~~ inter;nediari evrei. Insuşi cooperatrul şi-a schim-

at atitudmea de mr~ion~r m aceea de slujbaş, negustor şi, pe alocuri, 
eculator. Cooperaţia sa b:icu~at. ~e privilegii importante· egale cu 
n~pol1:1, ?a. crearea de top1tom ş1 mdustrii pent.ru prelucrarea firelor 
c:nepa şi in, drept exclusiv de aprovizionare a armatei cu cereale 

u, i.i:- parte, a populaţiei ţărăneşti cu bumbacuri, scutite de taxe şi a~ 
poz1te, etc ... 

In 19~4, ?agubele cooperativelor s.e ridicau la peste z miliarde. 
n referatul msp. g-ral G. Leonte al B N R · , d · . . . . . . , reies pieF en de 
35rooooq lei la toate băncile populare. Pie:Fderile în capit' t1

1

• • · _ 
t ,,A A d A a şi re 

ve su~ ',.?1'.L Ar eal de 70.14 %, 111 J3asarabia de 6r.4z %, în Bucovina 
96.90 %, iar 1nv V~chiul Regat de 70.54; în depuneri, cr.edito:FÎ şi 

e~:ont la. alte ban~1,. Fes~ectiv ; 45 %, z5 %, 4z % şi 45 %. Totalul da
riilor agricole se ndica, 111 Ardeal la circa 15200 mil · lei di t · 
n1ld. - rz % la băncile populare.' . ' n Fe can 

· N Hâciu. :___ Evreii în Ţările Româneşti. 29 

„„---_________ __] 
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Au existat, totuşi, şi există încă, pe alocuri, instituţiuni coopera-· 
tiste ce viitorimea le va avea ca model şi ele ne înd:teptăţesc şi ne nu~ 
trese speranţele în credinţa că vor·fi un factor de biruinţă 

1
). 

N'. Iorga scria în această privinţă: „Ce jucărie n'am făcut şi din 
acest instrument magic al cooperaţiei. Dela filantropia adânc. onestă a
unui Raiffeiqen, preocupat înainte de toate de probleme morale, am 
ajuns la cooperaţia dominată de stat, adică de partide şi de cooperaţie 
în care vulpea cămătărească din sate prezintă neinteligibil bilanţuri,. 
de o .contabilitate perfectă,. gâştelor ţărăneşti, cari iau drept câştig'; 
paguba dibaciu înfăşurată în cifre " Profesorul Ştefan C. Ioan spunea 
- cu drept cuvânt - că cooperaţia naşte din entuziasm şi nu poate 
trăi decât din libertate, urmând a se adăogi: şi înfloreşte din cinste. 

Dacă. la noi cooperaţia ·n'a dat pe deaîntregul roadele aşteptate, 
în schimb, cooperativele curat evreeşti au urmărit un scop şi l-au ~i atins 
întocmai. Multe din ele au existat înainte de I9I8, dar organizarea şi 
dirijarea activităţii ca· şi finanţarea lor s'a făcut mai intens cu sprijinul 
·patrimonial al marilor societăţi pan-evreeşti: A. J. R. F. şi J. C. A. 

In I930 existau, la noi, 98 unităţi de credit mărunt prin sate 
şi oraşe, populate în bună parte de Evrei: 42 în Basarabia, 29 în 1\fon
tenia, I4 în Bucovina IO în Transilvania (Maramureş şi Crişana) şi 3< 
în Muntenia (în Bucureşti, Ploeşti şi Buzău). Aceste 98 unităţi numărau· 
67.743 asociaţi: negustori 28-460, meseriaşi 20.26I, agricultori 4.3I3 şi 
diverşi I4.789. Mijloacele de cari dispuneau se ridicau la 540:588.046, 
din cari I47.939.2I2 participare a A. J. R. F. Pe I929, s'au acordat cre
dite de aproape I miliard de lei. In I933, existau în Basarabia, la cele 
42 unităţi cooperative, 2289I asociaţi, iar sumele împrumutate se 
cifrau la I39.367.752 - CU medie de 9I56 pe asociat. 

Scopul acestei mişcări era de „a susţine cu toate mijloacele indus-
strializarea, comercializarea, valorificarea produselor, uşurând şi parti
cipând la facerea instalaţiunilor necesare şi la funcţionarea lor în regulă." · 
N'u se acorda nici un. dividend asociaţilor. N'umai prin aceste coopera
tive, coloniile evreeşti din Soroca şi Bălţi monopolizau industrializarea 
floarei soarelui prelucrată în întregime în fabricile lor de uleiu. A 

1) Prima bancă populară a luat fiinţă în jud. Buzău în 1891; în 1898, erau 
10 unităţi; în 1903, 99·h iar Io ani după aplicarea legii băncilor populare a hd Spi 
Haret, funcţionaµ 2.901 unităţi cu un capital de lei aur 107.142.203. In 1932, erau: 
4.695 bănci: populare româneşti cu un capital de lei r.978.752.000 şi 546 minoritare 
cu capital de lei 51.18r.ooo, cu fonduri de rezervă şi altele de r.256.247.000, cu crec 
dite de 2.902.544.000 şi depuneri spre fructificare de lei r.480.703.000 -adică un total 
de;tnijloace de lucru de 7.669.427;000 lei, cu un :număr de membri români 969.453 
m~ll::qritari 130.493 - adică un total de r.099.946. 2) Este demn de semnalat orga 
za:r-ea'. comunei Topoloveni, unde a născut, în 1914, prima cooperativă viticolă a 1 
Mihalache „Cârcinovul", care, cu timpul, s'a desvoltat şi diferenţiat. Roadele -sun 
preţioase. Alta este „Uniunea Oiierilor din întreaga Ţară" din Poia~a-Sibiu, etc 
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ajuns, pe anul ig29, la un număr de IJ2 întreprinderi fo Un capi
tal învestit. de 65.440.463 şi să vândă produse în valoare de lei 

503.02I.I6I 1). 

Şi, astfel, Evreii cooperatori şi colonişti cari ştiau ce vor, în unire 
cu negustorii speculatori, au organizat magistral jaful şi au reuşit să 

·iudaizeze sută în sută Basarabia-provincie frumoasă, bogată şi, altă 
dată, cea mai românească şi vitează. Majoritatea cooperativelor fo
restiere au capital evreesc, iar executorii sunt robii capitaliştilor cari 
exploatau zeci de mii de hectare anual ca să le exporte sau să le folo
sească în îndustria mobile. 

b) Politica de credit 

I. C. E. C.-Casa 1iajională de econoniii şi cecuri poştale. 

Inceputurile şi le are în Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, la care 
in I88I, s' a adăogat o secţiune a economiei populare. C. E. C. s' a înfiinţat, 
ca institutiţie aparte, în 1930, cu începuturi foarte modeste - de-abia 
cu 250 mil. depuneri. Ajunge repede, însă, ca organizare şi forţă finan
eiară, cea mai importantă instituţie după B. N. R. şi, în anii din urmă, 
să aibă la îndemână mijloace financiare lJ!.ai puternice ca ale institutului 
de emisiune. Şi-a câştigat, tot aşa de repede, fo.crederea publicului, pe 
care băncile - mş.ri şi mici - în mare parte şi::.o pierduseră. Alăturatul 
tablou ilustrează elocvent şi impresionat poziţia bancară căpătată. 
In I940 - forţele ei atingeau cifra de II miliarde lei. A putut să 
facă faţă la cele mai neaşteptate panici - reale sau provocate artificial, 
cum a fost, printre altele, cu retragerile din I938, grosul acestora afir
mându-se în rândurile deponenţilor evrei. Plasamentele 2

) se fac tinzân
â.u-se mereu sub scontul B. N: R., ca debitori numărând statul, instituţii 
publice - comune, judeţe, şcoli, comerţ şi industrie românească, totul 
in serviciul naţiunii, Evreii fiind cu desăvârşire excluşi dela partida 
creditului sau a personalului instituţiei: Lt1.cru ce n'a avut loc cu marile 
noastre bănci. 

Despre istoricul mişcării creditului popular la noi, este bine a se 

r) Dr. E. Ţaţomir. - Contribuţiuni la studiul Evreilor ca element producător 
în economia naţională, r937, Buc. J. C. A., înfiinţată de Baron Mauve de Hirsch cu 
200 mil fr. a fost consolidată de Baron Rotschild, se interesa, în r934, în Basarabia, de 
3000 culvitatoti cu o populaţie rurală de r5.ooo în 30 colonii şi sate ce puneau în va
loare o suprafaţă de 22.000 ha. 2) In r938, au avut loc plasament de cca. 3 % mil. In 
r937, depunerile de cap de locuitor ating 2r5 lei. In r939, mediu1 urban participa cu 
94 %, cel rural cu 6 %. Depunerile de cap de locuitor: în Jugoslavia - 721; în Bulgaria 
624; în Grecia -9r2; în Jugoslavia -44r; în Olanda -10.000; în Luxemburg - 12000; 
în Australia - 19.000; în Suedia - 23.000; în Noua Zeelanda.-:- 31.000, 
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cerceta lucrarea lui Gh. Stanciu - Agonisirea la Români, - acelea 
?le lui C. Bardoşi: etc. 

2, Soc:ietateaN aţională de Credit Inditstrial-S. N. C. I. 

A fost întemeiată în I923, cu participarea statului, a B. N. R. 
şi a marelui public acţionar. Dela înfiinţare, a acordat împrumuturi 
<le circa I8 miliarde, reprezentând 2/ 3 din totalul cererilor ce i-au fost 

.,adresate, iar la finele anului I940, soldul plasamentului este de 7932 mil. 
Prin aceasta, societatea a putut să finanţeze, în I939, întreprinderi cu 

-O producţie industrială de 22946 mil. lei, adică a putut să· influenţez~ 
asupra unei activităţi reprezentând un procent de 29/70 % din valoarea 
producţiei industriale a ţării. Potrivit bilanţului încheiat la 3I Dec. 
I940, rei s.e un volum al activului de 88I5.7 mil. lei, reprezentând cel mai 
ridicat r:ivel dela înfiinţarea societăţii, iar împrumuturile au fost în
(dreptate către acele ramuri cari satisfac cu precădere interesele naţio
:nale, ca industria mecano metalurgică, cea minieră şi petroliferă şi, 

în sfârşit, industria textilă. . 
Nu cuno.aştem date cari să ne indice procentul de sprijin ce socie

tatea l-a acordat în trecut întreprinderilor evreeşti. Situaţia stabilită 

în Sept. I940, însă, şi pe care o redăm, rezumativ, în tabloul alăturat, 
ne îndreptăţeşte să credem că societatea şi-a îndreptat, şi de la această 
<lată, atenţia spre unităţile industriale puse în mişcare de capital, 
;energie şi suflet românesc. 

3. Reescont·ul B. N. R 

Intemeiera Băncii Naţionale a fost socotită un act istoric, o dată 
crucială în dezvoltarea noastră politică Şi financiară. Ea venea să în:
<l.eplinească două mari funcţiuni sociale : să vină în ajutorul pieţii cu 
fonduri lichide, dar şi să pună stavilă a tot puterniciei finanţei evreo:
:Străine, ca, :numai astfel, să se poată ridica o pătură autochtonă burgheză. 

.. Dar au intervenit, repede, consideraţiuni de castă şi interese egoiste de 
partid; Românul a fost socotit mai departe element dezbrăcat de apti
tudini economice. Manq. cerească, reescontul în aur scump şi milioane 
grele, plou~ din belşug şi adăpa industria, în mare parte parazitară, 
:evreo-străină, comerţul de speculă galiţian, băncile cămătarilor evrei, 
.:Cărora le c1:eştea puterile ca să ne robească cât mai mult. Numai în in: 
tervalul I9I3_:I9I8, adică în perioada cea ma:i critică, s'au vărsat 
-din robinetele B. N. R. - aşa cum Nilul îşi varsă apele nămoloas~ 
'ca să transforme pustiul Egiptului în raiu - 93I mil. lei aur, dând 
:Suflet

1 
vigoare şi impertiµenţă instituţiilor evreeşti. · : . . 

· :J:)uQă înţ!_egire.a. hoţa,rel9~, institittul. de emisiune a fost ma1 puţin 
,,,, -'' ',""- , 
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Natura juridică a întreprinderilor 
S. N. C. I. - Situaţia in Sept. 1940 
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A) Firme individuale 
„ 

I Ind. metalurgică . ' 4 4.990 13.440 
II " lemnului 9 19.05p 44.308 

III 
" 

chimică 5 8.695 9.660 
IV 

" 
alimentară 5 10·333 4r.700 

V " 
textilă z 60.43z 33.8I I 

VI " pielăriei . . 
3 48.z39 30.600 

VII " ceramică I 3I3 800 
VIII " arte grafice z 5.4z4 8.800 

IX " electrică I z39 400 
X " 

min. şi petroliferă I . 98 IO.OOO 
XI " diverse IZ 48.z78 108.500 

3.600 I7.040 3 
300 44.608 8 

6.ooo I3.660 z z 
7.700 49.400 3 

33.8u 
800 3r.400 z 

800 
8.800 z 

400 
IO.OOO 

50 z.600 III.I50, IO ----- ----- ----
45 zo3.997 ·3oz.or9 3.650 17.400 323.069 35 z 6 

B) Soc. în nume colectiv şi comandită 

I Ind. mec. metalurgică . 3 8.667 z.700 
II 

" 
lemnului 3 Ir.8r'o 39.z40 

900 3.600 z 
z.760 7.092 49.09z 2 I 

III 
" 

chimică - - I8.700 
IV " alimentară ·• 4 7.640 I I.OOO 
V 

" 
textilă z 39.341 ·14.000 

VI 
" 

pielăriei ; z r.203 zr.500 
VII " ceramică . 3 r.400 -

6.400 2.200 z7.300 z 
II.OOO 

10.500 24.500 z 
4.800 26.300 i 

VIII 
" 

arte grafice - - -
IX " electrică - - 3.000 

X " min.-petroliferă I -
3.000 
3.000 

XI " diverse - - -

18 70.063 IIo.140 9.160 z5.49z 144.792 II 4 I 

C) Soc. anonime 

I Ind. metalurgică . . ZI 3.578.173 3.839.98 
II 

" lemnului 7 IIZ.I67 94.6z4 
III 

" 
chimică II 3.rz5.37 49z.800 

IV " alimentară 13 55z.z30 159.000 
V textilă 

! 

" z4 45./IO 389.z43 
VI 

" 
pielăriei 5 7K895 65.600 

VII 
" 

ceramică 12 198.905 z3z.550 
VIII 

" 
arte grafice II . 87.074 z92.500 

IX " electrică 4, I.IIO.I39 145.500 
X 

" 
minieră şi petroliferă II r.991.780 z.46z.075 

XI 
" 

diverse ·• „ 9 z98.890 474.5zo 

303.906 543.II8 . 4.687.000 IZ 4 4 
5r.351 24.100 I70.075 2 3 l 
96.900 42.000 63r.700 6 5 
z7.ooo z99.500 485.600 5 z 4 I 

IZ~.700 533.355 r.05r.300 IZ 4 6 
8z.400 148.000 z z 

z3.550 I3.ooo Z]I. 100 8 3 
8.ooo z40.ooo 540.500 7 3 

6.ooo I5r.500 4 
r4r.r75 r.736.000 4.319.z50 5 4 I I 
795.51z r.ooz.450 z.018.46z 6 I ----------------

lZ8 6.466.5oz 8.949.386 10.oor.76 4.5z3.924 r.447.387 6Q 18 zz 16 

Recapitulare 

·A .. Firme;ndivid uale 45 zo3.097 302.019 
B. Soc. colective şi comand •. 18 70.063 II0.140 
c. Soc. anonime 128 6.466.5oz 8.949.386 

I9I I 6.739.66z 9.36r.545 

3.650 17.409 3z3.069 35 z 6 I I 

9.16o z5.492 144.792 II I 4 I I 
1.001.076 4.523.9z4 14.474.387 69 18 zz I I l 16 

~,--;;--- -------- -
l.013'.886 4.566.8I3 14.94z.z48 3z I I z I 18 
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cruţat de amestecuri străine de misiunea lui. Bucuria guvernanţilor· 
era nespusă atunci când descăleca câte un venetic din Galiţia sau· din 
Apus ca să întemeieze o întreprindere şi era încărcat cu toate onorurile 
şi privilegiile. Aşa au mers lucrurile şi înstiăinarea marilor artere de 
comunicare şi asimilare a bogăţiilor ţării celei mai bogate din Europa 
a mers crescând mereu, până când ne-am pomenit sărăciţi deabinelea: 
noi am rămas muncitori în fabrici şi în uzine; hoi am scormonit cărbunele 
şi aurul din mine ; noi am fost portarii şi curierii marilor in"Stituţii evreeşti; 
noi am încheiat ambalajele la mărfurile exportate ; noi am muncit 
pământul sau am doborât codrii mânaţi cu biciul Evreului, devenit 
a tot puternic în viaţa economică, dictator în pedagogia naţională, în 
cabinetele miniştrilor şi în activitatea parlamentului. 

Să ne servim de câteva date ale B. N. R., ca să-i judecăm activi
tatea în lumina lor. Timp de cinci ani- datele le luăm dintr'tin art'.col. 
de 'ziar al lui Vion - Românii : :ţlleseriaşi, mici industriaşi, lucrători 
şi funcţionari particulari, au avut credite de 88.070.000 lei, iar mino
ritarii 557 .8ro .ooo lei. In procente : Românii 28-40 %, minoritari 7r.6o 
Imprumutăm câteva date şi dela· Horia Suciu. In 1938, B. N. R., a 
acordat marii industrii .17490 mil. : 55.59 %, pe câtă vreme, agriculturii 
mari şi mici, 4.94 % sau 1584 mil.; iar meseriilor 0,21%, - adică 68 
mil. Sau : 1652 mil. pentru 8.350.000 persoane activând în agricultură 
şi micile industrii - de unde, 195 lei c.e persoană, iar cele 17.490 mil. 
distribuite la 616.000 persoane activând în marea industrie, de unde 
28.400 lei de fiecare persoană. Adică 142 Români pentru 1 minoritar. 

N'e servim, de data aceasta, de date obţinute dela B. N. R. -
Serviciul de studii: Pentru prima dată, ne întâlnim cu date pe categorii 
de profesiuni şi mai ales pe grupuri etnice. Primul care a avut curajul 
să clasifice materialul imens după ultimul punct de vedere este fostul 
guvernator şi ministru de finanţe Mitiţă Constantinescu, care a mai 
dat do~ezi de curaj şi în crearea de instituţii de credit exclusiv îh 
interesul naţional. 

Analizând tabloul I, stabilim următoarele caracteristici. Pe câtă 
vreme, comerţul şi industria s'au bucurat, pe anul 1937, de un reescont 
-respectiv: ·2.710.71r.000+4.560.907.000=7.27r.618.ooo lei, adică 
în procente : 27.53 +46.31 = 73.84 %, agricultum s'a rezervat µn re
escont de 17,87 o/o=r.759.994.000, iar meseriaşilor de-abia 55.592.000 
- adică 0.57 o/o. Servindu-ne de termeni întrebuinţaţi de Horia Suciu, 
vom avea, pentru fiecare Român - agricultor sau meseriaş - un 
reescont de 217 lei, iar pentru fiecare industriaş şi comerciant câte 
lI.803 lei. Cu alte cuvinte avem raportul de 54 Români la un minoritar 
şt ceva Români. Provincia cea mai ajutorată cu reescont pentru comerţ 
~.st~ 13.asar::i.l;>i:;i. ~u 37.4:;z % djn ţ<:>talµl :rez;ervafţi şisţJ!llai ajµtoq1ţ IJen-
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tru industrie este Bucureştiul cu 58.20 % din cele 7.027.049.000 lei dis 
tribuit de ghişeele centrale ale băncilor'bucureştene. Multe, foa~te multe 
centre industriale şi comerciale din restul ţării se adapă deadreptul prin 
instituţiile din capitală. De aceea, în tabloul dezvoltat, se văd capitale: 
de judeţ de niare importanţă eco.nomică înscrise în reescont cu sum 
neînsemnate. 

Tabloul II ne pune în faţa unei sume de nedumeriri. Românii. 
se bucură de un reescont de 63.29 % - adică 6.230.722.391 lei, pe 
câtă vreme Evreii de 26.65 % - 2.627.725.510, iar. alţii de ro.07%-.:.. 
99.808.2099. Sau Românii cu 63.28% faţă de 36.72% :Şvrei şi ,minori, 
tari. O altă nedumerire : în Bucureşti, Românii - s'ar fi bucurat de UQ 

reescont de 583.923.243, ceeace reprezintă 65,19% din reescontul vărsat: 
prin băncile şi instituţiile din capitală. Şi încă una treia : în Ardeal, tot 
elementul băştinaş s'ar bucura de 47.4~ % - 387.373.980 lei din totalul 
reescontului rezervat acestei provincii, Evreii numai cu 14.27 %, iar~ 
alte naţionalităţi cu 38.31 %· Pare că ne găsim în faţa unor păreri şi ne 
ştergem solid la ochi ca să prindem realitatea şi nu o putem. Oricum, 
avem anumite indicaţii, dacă nu o idee limpede, de conductele - de 
lungimea şi capacitatea acestora - prin care se varsă acest fluviu 
naţional sau această mană binefăcătoare pentru industria, comerţul 
şi finanţele ale căror stăpâni sunt încă Evreii. 

Institutul de emisiune avea o misiune de îndeplinit - şi anume 
aceea de a da viaţă pieţii, de a însufleţi toate rosturile economiei 
naţionale, printre cari şi aceea 'de a întemeia o burghezie autochtonă. 
Dar o mare parte din vină este şi a noastră, fiindcă elementul român 
etnk bătea foarte rar la zăgazurile acestui Nil al îmbogăţirii străinilor. 
La reescontul B. N. R., adăugând debitul celorlalte fluvii: bănci româ
neşti, C. E. C., cooperative, credite funciare, banca meseriaşilor şi 

altele; am avea o forţă capitalistă de circa 100 miliarde lei la dispoziţia 
energiei şi priceperii româneşti. · 

Zorile unor zile mai bune au început a se arăta şi ochilor noştri. 
Oricari ar fi apar, nţele şi oricât de crude ne-ar părea încă realităţile 
şi de îndărătnice opintirile neamului lui Israel de a nu ceda din 
terenul ocupat, izbânda este în curând a noastră, cu condiţia de a 
munci şi de a ne recăpăta moravurile vechii noastre burghezii, scuturân
du-ne de apucăturile căpătate prin convieţuirea cu ne.amurile străine. 

c) Venitul naţional repartizat pe categorii etnice 

Acum, vom expune în câteva cifre reci întreaga tragedie naţională. 
Cât orgoliu românesc şi câte iluzii când . citeşti dări de seamă.· 

asupra balanţei comerciale a ţării sau când răsfoieşti bilanţuri ale sode-
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or anonime române! Fugi cu trenul prin staţiuni aglomerate de 
'turi cu mărfuri variate şi străbaţi câmpii cu lanuri de aur, presărate 
enumărate tancuri de petrol. Admiri, nesăturat! frumoasele masive 
:i;ţtd şi, în fuga trenului, dai de alte păduri cu mii de sonde de petrol 
vezi oraşe mari şi frumoase înconjurate, ca cie santinele uriaşe, de 
te furnale de fabrici şi zbori prin defilee presărate cu orăşele pitoreşti, · 
date în soare şi răcorite de adierea codrilor şi, încântat şi mândru, 
ami în sinea ta sau către vecin: „Vai, ce ţară frumoasă şi bogată 

t" m. 
Dar este o deşartă iluzie. Fiindcă ţie, prea naivule călător, nu-ţi 

rţine mai nimica ! Fiindcă forţa publică şi legile şi soldaţii cari 
gerează la hotarele ţării sau pe câmpii străine, apără bogăţii ce sunt 
ute numai în manualele de geografie ca ale noastre şi apără o in-
trie în majoritate 11luitoare evreiască. Carele grele trase de boi 
·nţi duc spr~ magazh evreeşti produse - bucate, vite şi cherestele

tru cari a sângerat ţăranul, ca, de aci, în trenuri sau vase trase de 
a păcurei noastre, să fie vândute, departe, 'în schimbul aurului şi 

devizelor ce încap numai în buzunare evreo-străine. Şcoala naţională . 
pă cu lumină odraslel~ celor bogaţi cari trăesc în condiţiuni princiare 
în realitate, numai copiii noştri rămânând fără carte. Tezaurul 
lic îl umplu dăr,le sângeroase date de plugari, meseriaşi şi slu~başi 
âni. Oraşele frumoase cu palaturi măreţe scăldate în soare şi în 
"nă şi staţiunile de munte şi de mare sunt făcute pentru Măria ~a 
eiască ce îşi etalează - impertinent, prin colţuri pitoreşti şi parcuri 

endide, ca şipe nisipul fin dătător de sănătate al plăjilor miraculoase-
ele buhăite şi'.burţile etajate. · 

Profitând de dispreţul nostru pentru activităţi practice, de cea 
·largă participare la reescontul institutului de emisiune,}ar şi de un 

m de legi şi atitudini oficiale cari să' le justifice toate îndrăznelile, 
eii şi străinii s'au îmbogăţit peste măsură şi fără măsură au sărăc;.it 
ânii. In primul rând, vine tot cortegiul de legi, de dispoziţii şi de 
e vamale chemate să apere aşa zisa industrie naţională care a căpătat 

ptul de a cumpăra cât mai eftin materiile prime şi, la adăpost de orice 
curenţă din afară, de a vinde foarte scump produsele, ceeace a pro- · 
at reacţiuni din partea ţărilor ţinute la carantină şi, din acest răz · 

:u vamal, câştigători au ieşit numai Evreii şi păgubaşi numai Românii. 
ternul de aşezare a impozitelor care favorizează societăţile anonime 
e toţi aceia cari fac afaceri pe picior a dat dezvoltare parazitismului 

dauna teazaurului public. Regimul de libertate dezmăţată şi lipsa 
or legi draconice contra cametei a adus prejudicii mari creditului şi 
ar fi dus la o prăbuşire dacă nu se intervenea prin legea. de lichi
e 'a datoriilor din 1934· Prin indulgenţa excesivă a codului penal şi 
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prin aplicaţia instinctivă a Evreilor către faliment, ţările străin 
ajuns să afişeze hărţi cu România haşurată în negru cu recoma11; 

de a se feri de noi. Intre anii r930/35, s'au înscris un număr de r 
stări falimentare 1). . „ 

0 

La concordate, situaţia se prezintă şi mai îngrijorătoare, dacă 1 
în considerare faptul că, în r9z9/30, adică în primul an de punere 
funcţiune, s'au acordat 9800 concordate. 2) Ziarul „Universul", în 
dela promulgarea legii lui Gr. Iuruan, striga ca profetul în pusti 
„Concordatul preventiv este un furt şi-l vom trata, în totdeauna 
atare." Fiindcă, îşi motiva atitudinea :„ N'egustorii, de-abia descăl:c 
pe plaiurile noastre osp1tahere, mei n'au apucat prea temeinic să 
înfiripe înt 1 eprinderile -~omite fără nici un capital efectiv-.:_ .. 
s'au şi repezit în concordate spoliatorii ce au dus la ruină pe furniza 
lor, pe creditorii lor, mai totdeauna băştinaşi, sau la sc;andal, pe ere 
ţierii străini, de peste hotare, ce şi-au îndreptat din cauza aceasta: 
mulţurillrea. contra ţării însăşi, atât de puţin vinovată, cu toate acest 
de isprăvile fiilor ei adoptiyi. Societăţi, camuflate, fictive, pornite d 
origine pe pradă, băncuţe răsărite ca ciupercile, după războiu, cu oseb 
- cărmuite fie de haimanale internaţionale, fie de aventurieri localni 
fără naţie, sau de simple unelte fără scrupule - şi duse apoi de vâ:.t 
spre falimente frauduloase, criminale, şi-au rezolvat deopotrivă pasive 
de milioane de lei, storşi din vlaga deponenţilor tâlhăriţi ca în drum 
mare, tot prin formulele prădalnice ale legii complice" 3). · 

Alte instituţii cari 1-au ajutat să ne stăpânească au fost: regim 
devizelor şi_cel monetar, pe cari le-au mănuit aşa cum au dorit; regim 
contingentării şi tot regimul importului şi exportului - în virtut 
căruia tot ce era Român era şters de pe tablou cu asprime ; regim 
valorificării cerealelor, precum şi toate măsurile adeseori vexato 
dictate de economia dirijată din umbră numai de interesele evreeşti 4 

·· Şi, acum, să ne servim de câteva date statistice publicate de pres 
- spre a putea stabili proporţia în care fiecare categorie etnică în part~ 
beneficiază de venitul naţional. Să începem cu debitele de băuturi 
spirtoase - steagul civilizaţiei cu care Evreii s'au prezentat la noi, 
dela prima lor apariţie. 

I. In toată ţara, au funcţionat, până în r938, r74.876 cârciume~ 
dintre cari au aparţinut Evreilor rr4.7rz şi Românilor 60.r645). Revine: 
la populaţia totală înregistrată de recensământul din 1930, de fiecar .· 
roz locuitori una cârciuma. Pe de altă parte, avem. în toată ţara, zo.4 

"r) şi, 2) I. Al. ~oceric - Creditul faţă de conjunctura economică din ţa 
~oastra,·-:;-m"rev. Alac1, Nr. II.12.1936. 3) Univ. din 9 Mai 1938: Universul a av 
ŞI de, a~tadat~ ;drei;_tate, 4) Vez! şi răspunsul Sindicatului pro!'rietarilor Agric6li .. 
Romama, publicat m Cureutnl dm 1939. 5) Dr. I. Rădulescu în Por. Vremii din 9.I.938 
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• ~de tot felUl Şi de toate gradele - începând cu grădiniţele de 
· - 9 cârciume la I şcoală sau din 7 Evrei unul ţine o cârduină~ 1) 

igul realizat de aceste rr4.712 cârciume evreeşti este evaluat la 
;OOO.OOO lei. 2) 

z. Redăm, la pag. 46z, o încercare 3) de a se stabili totalul capi
. 'lor plasate în întreprinderi cu dela I milion lei în sus capital - pe 
sul ţării, în afară de provinciile pierdute în 1940. In întreprinderile 
neşti,_ intră marile case autonome şi Societatea anon. rom. de te
tie, cari însumează capitaluri imense: capitalul evreesc probabil 
ariate combinaţii, reprezintă 30.30 % din total 3). ' · ' 
După dr. I. Rădulescu, Evreii ar deţine, în n:area industrie, 

italuri,. por~in~ vdela · z7° / 0 1, petrol şi derivate şi atingând 68 % 
ndustna chimica. · 

3. Comerţul de bani exercitat de toate băncile mari şi mici din Ro
ia;între 19z6/30, a înregistrat un rulment bancar de 108.800.0~0.ooo 
cu dobânzi variând între z4-48-60 %, cu beneficii brute de 

zoo.000.000 la o dobândă de z4 % şi s'au repartizat : la Ron1âni, 
50:000.000 şi la Evrei r8.550.ooo.ooo. 4) Beneficiile realizate .pe 
6, comprimate la exigenţele fiscului şi, deci, socotite fară camăta 
destină şi supradobânzi trecute numai în registre personale; au fost 

I.6rr.ooo.ooo repartizate: la Români z6%, la minoritari IZ o/c, la 
ăini 5 % şi la Evrei - partea leului 57 % s). 

0 

4. Beneficiul realizat din comerţ este de 35.809.000.000 lei, repar-
t. ! la Români z869, la străinii z7z5 şi la Evrei 30106 milioane lei 6). 
. 5. Comerţul de cereale este în întregime evreesc. După unele 
istici, din r6z4 negustori de cereale, 449-z5 % sunt Români, şi rr75 
ei şi. puţini creştini - 75 %. 7) Din r835 mici negustori de ~ereale, 
sunt Români, z9 străini, 3r5 minoritari şi 1083 Evrei. B) Din mani 
ortatori de cereale, vite, păşări, etc. în număr de 56z, 57 sunt Ro

ui. şi 505 Evrei şi străini; Vagonul de grâu a fost plătit cu 18-20000 
. cel de porumb cu II'-Izooo lei. Câştigul din această speculare 
untru şi în afară s'a soldat cu zo-zz miliarde lei9). 

. 6. Comerţul de medicamente - în care Evreii reprezintă ;l:o în
prinderi, adică 98% ·_ s'a soldat, în 1937, ·cu un beneficiu de 
00.000.060 lei 10), · 

7. Câştigurile înregistrate în 1936 de industr:la naţională au fost 
r8.zr4.ooo.ooo lei şi s'au repartizat : la Români, 3.rr7 mil. ; la mi
'tari, z.zz.5 mil., la străini-3.489 mil, iar la Evrei, 9.383 mil. P~ câtă 

·. . r) Vezi pentru numărul şcolilor : Anuarul statistic al României pe 1939-1940 
Incercarea este făcută de -~ân~rul consilier economic la M. E. N„ irlginerui 
B~lllbache. 3). Porunca. Vremu dm 9 Ian. 1938. 4) şi 5) Ibid„ 24 Aprilie r938. 
b1d„ II l'Y18:rtie. 7) Ib1d„ 2 Ian. 8) Ibid„ 24 Aprilie. 9) şi ro) Ibid„ 9 Ian. 
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eme, capitalul social este de lei 29.5rr.350.ooo, câştigurile sunt soc9tite 
tre 300~400% 1). 

Capitalul învestit în industria textilă este de cca. rz miliarde, iar. 
sonalul utilizat de circa 25.000 suflete. La acest capital, :Românii 

articip 1 cu 7 % - în care intră marile întreprinderi Brănescu şi Stan 
· eseu, după cari vin micile întreprinderi, cu capitaluri de z mil. în 

ea mai marej)arte - totul cifrându-se la abia 845 milioane. Din câşti-
de z miliarde, Românii au luat parte cu 5.50 %, întrucât ei au fost 

"stematic îndepărtaţi sau au luat în foarte mică măsură part<:; la furni-t 
rile statului, acaparate exclusiv de firmele evreeşti şi aceste furnituri 
· stat reprezintă circa 52 % din cifra de afaceri a acestei industrii 2). 

8. Comerţul de import-export este exercitat aproape sută în sută. 
e Evrei şi străini. Şi este foarte firesc să fie aşa când toate reprezen
nţele, precum şi toţi importatorii şi exportatorii sunt străini - ~n 

ajoritate zdrobitoare, Evrei. Din 456 reprezentanţe, de-abia 48 par 
reştine şi de toate acestea se servesc circa 2670 case străine - după 

um rezultă dili Anuarul 1938. 
Valer Pop, .referindu-se la partida import-export, fixa câştigul 

socotindu-l numai între 5-:TO %fără a socoti câştigul producătorului-
3-6 miliarde, plus atâtea alte avantagii, prime şi încurăjări de cari 

eneflciază străinii. 3) Un sector al acestui comertera în întregime în 
âini evreeşti - exportul Bucovinei care se cifra, pentru anul 1935, 
suma de lei rr.362.396.000 lei - adică la 6.75 % din exportul total 
ţării de r6 % miliarde 4). 

Prin exportul efectuat de străini şi Evreii, au rămas în străinătate, 
e 1919-940, contravalori în sumă de 53.753.950.000 -adică în medie 
nuală circa 2.380.000.000 lei, 6) La cari se adaogă devizele i~şite prin 
ontrabandă şi încuiate în safe-urile băncilor străine. etc. 

9. Furniturile de stat, judeţ şi comună constituie unul din iz
oarele de bogăţie cele mai de seamă. Acestea i-au atras dintotdeauna 
u un farmec iresiztibil pe Evrei. Servindu-se de cel mai convingător 
rgument - mituirea - ei erau acasă la ei oriunde şi le-au acaparat 
proape sută în sută. Toate nevoile armatei le-au satisfăcut numai ei. 
u cunoaştem date cari să ne redea, în cifre, măcar pe un an, imensa 
găţie ce au pompat din aceste furnitu1i publice. In tot cazul, peste 

5 % din bugetul furniturilor a trecut numai prin mâini evi:eeşti şi trece 
· astăzi : ei le comandă, ei le controlează, ei le finanţează din umbră. ' 

.1) După indicaţiile Anuarului soc. anon. pe 1937 şi după numele proprietarilor 
'culari industriali cu capitalul individual, Vezi şi Porunca Vremii din 24 Aprilie 

8 şi Statistica Soc. anon pe 1937· 2) Por. Vremii din 14 Api;ilie. 3) Univ. din 20 

t. 1937· 4) Ibid. din 31 Nov. 1936. 500 mil. din acest exnort se făcea pentru G.i:r" 
ania, restul pentru Polonia, Austria, Cehoslovacia şi Anglia:· Pe aci se exporta lemne 
cherestea şi ouă de 120 mil. 5) Din Bulletin d'informai:ion et de documentation B. N. R. 
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Concesionarea anumitor bogăţii şi funcţiuni publice - ca distri
buirea anumitor produse monopolizate, ca trecerea în favoa~ea lo~ a 
unor transporturi publice, sau căi de comunicaţie, precum şi ~ unor 
bogăţii petrolifere, miniere, forestiere, etc., toate ace~tea ,au fost. izv~are 

ecate de înavuţire a Evreilor. Un .exemplu: dintr o furmtura de nes E „ V vt t• 
dicamente în I936, în valoare de lei I7I6 milio31:ne, · vren au capa a 

me tv de I6
4
'3 milioane _adică 96 %· Adesea licitaţiile se făceau fără 

o co a • „ t'' A • 

t te favră termene fără condiţiuni generale - cu hcitan,11 romam 
con rac , ' . . V • l) 
e,xclu"i cu reevaluări revoltătoare la recepţia lucranlor, etc ,. 

:I~. ·să încheiăm, acum, acest capitol, fixând '\Tenitul naţional 
pe categorii etnice. '.Pe perioada I927/936, s'a înregistrat o _circ~l:ţi: 
totală a veniturilor de 1548 miliarde lei. Raportat pe .naţion~h~aţ1, 
avem aceste raporturi: .429 mld. sau 28.30% au_ rrem~.~omar:ilor, 
19

7 Jp.ld. sau I2.70% minoritarilor, 36 ml.d._s~u I.~8 ~o str~111ilo~ şi 889 

l
.d u 57 20 ol Evreilor. Venitul cel mai ridicat s a 111reg1strat 1ll 1927 m . sa . /O ' vt A 

cu 2ro n:Ud., cel mai scăzut în Ig32 cu 123 mld. şi, în mers cresca or, 111 

I936, CU I6I mld. . 
Pe câtă vreme, în 1927, Evreii au băgat în buz:inar 99 mld.,, 1~r 

Românii 75, în I932, Evreii au câştigat 80 faţă de 27 ~entru Romam; 
în 

193
6, ating IOI mld„ iar Românii de-abia 34 la veru~ul total de 161 

mld. Este cifra cea mai înaltă atinsă de Evrei in peno~da 192!-9~6. 
Trebueşte accentuat şi de data aceasta că.este vorba numai de verutunle 

declarate, nu şi de cele dosite. . . . V • 

Dacă ne servim de datele Institutului Central de statistica pentru 
anul I93Q, vom avea aceste raporturi : 756.000_ Evrei 2â~tigă, în 1936~ 
IOI mld. lei, ceeace revine de fiecare cap de Evreu un. caşbg ~nual de lei 

133
.6oo lei, pe câtă vreme I3.ooo.ooo Români câştigă de-:b1~ 34 mld., 

ceeace revine de fiecare cap de Român - creator de, :ara şi <}.e t~ate 
valorile_ 26000 lei anual. Chiar dacă am lua. în considerare 1:-umarul 
de 2.ooo.ooo al Evreilor, atunci raporturile s'ar _schimba numa~ pentru 
Evrei al căror venit _declarat - ar scădea la cifra de 52.000 lei de cap, 
pe câtă vreme, Românul rămâne cu acelaş câştig. . . V 

Toate aceste beneficii fantastice înregistrate de putere~ iudaica. 
au fost realizate prin comerţ, industrie şi manipularea banului ~ to~te 
munci parazitare - fără să fi lovit măcar odată cu sapa î:1 ~amant 
sau cu securea în bradul secular, fără să fi vâslit pluta pe Bistriţa sa~ 

, să fi sc
0
rmonit cu mâna cărbunele din mină. Şi, pe câtă vreme, s~ecu-

1
) Se. evalua, în 1937, la cca 70 mld. bugetele pubiice! l?entru materiale:.{" 

a se socoti înarmarea ţării, 8y--90% din fur~sori s~t Evrei. Toate_ :p,a:afu~ e 
parcelările Capitalei 'erau ale lor, al~ soc .. = ·''V:i~ a lui Wt al~e~, ":.~zalti~„ etc (V 
linger şi Davidovici, „Drumca" a lui Dav1dovic1, „Mun ema „ 1 .. ume · 

Por. Vremii, Dec. 1937). 
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lŞ.pd t.ot şi mitţtind .peste tot, Evreii câştigă, în Ig36, J:Ol miliarde lei' 
- luând ca bune declaraţiile la/impuneri - 13,000.000 Români :rea ... · 
lizeaz~: -din toate muncile legate de pământ : agricult~ră şi vitiGhltu:ră, 
pomicultură şi creşterea vitelor, un câ.Ştig anual de I7 miliarde lei, 
chiar dacă n'a putut culege sămânţa sau i-a murit de ger sau de găl
bează. toată turma, ceeace vine de fiecare cap de gospodar între :i200-

r250 anual. 1) 

Şi, ca să încheiăm, ,vom vorbi despre alte trei instituţii carj au 
ajutat pe Evrei, mai mult ca pe oricare altul, la câştigarea celor mai 
frumoase poziţii în viaţa noastră naţională : societăţile anonime şi car-:... 
telările. - întregite de una a treia, de cozile. de topor puse în serviciul 
străinilor : „şabăsgoimii" lui O. Goga sau „xenodulii" lui .N. Iorga. 
. Ac;eastă formă de întreprindere - societatea anonimă. - pusă· 

în serviciul binelui şi . al civilizaţiei, a dat naştere celor mai gran• 
dioqse opere, utilizând.infimele economii anonime, ce, altfel, s' arfi irosit. 
.,ar e.a_ a fost pusă în serviciul intereselor meschine şi, astfel, au reuşit 
~ întroneze dictatura iudaică în toate compartimentele vieţii noastre. 
naţionale. 

In anul 1938, erau în fiinţă în toată ţara n6o societăţi anonime~ 
wegistiând un capital social de 35.842.303.000 lei. Muntenia deţinea 
80 întreprinderi - exact. 50 % ~ cu un capital de · 30.20L778.boo

0 

eh Transilvania .218 cu 2753ro4000 lei, Moldova 76 cu Io.18.4:ro.ooo 
ei. şi, în ordine descrescândă: Banatul, Crişana-Mani.mureş, Bucovmă:, 
. obrpgea, Oltenia, Basarabia. Din cele 580 pentru Moldova, 524 surit 

jud. Ilfov, toate cu sediul în Bucur.eşti. Prin aceste societăţi, ei .au 
neficiat .de .condiţii excepţionale de impunen~, şi-au camuflat bene-, . 

cile, precum şi buzunarul posesor de acţiuni, au negociat acţiunile,. 

vân,zându-le scump, cumpărându-le eftin„ ca. să le concentreze în. :t mai puţin mâini când afac~rea rentează sau procesul invers când~ 
reprinderea _miroase a faliment.sau puşcărîe. Ai;tfel, ne-au stăpânit„ 
acţiunea la purtător. · 

. · I. Al.-Brătescu-Voineşti, vorbind de societatea anonimă, spunea că 
este o rezultantă necesară a nevoii Evreilor de a ascunde. adevărul, 
este o diabolică născocire care le dă putinţa, pe de o parte, să.adune 

nul acţionarului _„cel mai prost animâl după oaie", ia!' pe de altă 

rte, prin oferirea de locuri în consiliile de administraţie politicianilor 
luenţi, ei îşi asigură' sprijinul lor spre a se apăra de pedepsele ce Ii 
. r cuveni pentru îndrăsneţele călcări de legi ce săvârşesc. Tot ei au 

ocit trusturile şi cartelările pentru menţinerea preţuriloi;_ urcate, 

1) Vezi· re:v. :Valahul PI'! Iulie-t,August, 1937 ·şi Por. Vremii din ~ IaJ?.• şi 14 
lie 1938, precum şi toate ziarele. 

N. Hâciu. - Evreii În Ţările Româneşti. 30 
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procedări oculte, ascunzătoare de adevăr - organizaţii despre 
am vorbit cu alt prilej. 

N. Iorga numeşte „xenoduli" pe robii în serviciul străinilor, „cu 
un nume care sună bine pe tejgheaua la care s' au robit : sunt prinţii 
neconstituţionali ai marilor întreprinderi, plătiţi bine pentru firmă şi, 
în schimb servindu-se în propriile lor gospodării de instrumente cari 
vin dela ~~eiaşi patroni internaţionali, în general, evrei, mai mult sau ' . . . mai puţin indigeni. Sunt boieri expropriaţi <'J.e lege sau expropnaţ1 de 
lene, cari, înţelegând a face altceva decât infantul de Spania care s' a 
dus la Londra să lucreze într'un birou de fabrică, vreau să ducă vechea 
viaţă fără aceleaşi mtjloace. Mai este o categorie - a marehu om politic 
care n'a avut ori nu mai are nici o profesie şi care, pentru a cumpăra 
voturi şi a face în viaţa socială pe gentlemenul cu avere, se prostituie 
înscriindu-se la coastele unei întreprinderi de iudaică stăpânire; căreia. 
nu-i convine să-şi scoată în faţă Sanhendrinul cu nu!llele străine, ci 
exhibează aparenta onorabilitate şi garanţi~, a unor oameni cari nu 
cunosc adesea nici alfabetul afacerii în „administraţia" căreia stă. 

Şi, bine înţeles, când amicul vine la guvern, el e dator să dea hotărârile 
şi să fabrice legile de cari stăpânii ascunşi ai României au nevoie!" „Şi 
afacerile acestea şi altele au transformat Bucureştii, dela războiu"încoace, 
Înteo imensă şi confuză havră jidovească" 1). 

Mar~le O. Goga, poetul pătimirilor noastre, spunea aceastea: 
„Cu schimbarea vremii, s'au inversat multe roluri la noi şi, după cum, 
odinioară tot boierul ce se respecta îşi avea P<? ovreiul lui de. casă, tot 
aşa, astăzi, fiecare întreprindere mai de seamă îşi are p: Şabăs-goim1:11.e~: 
Zelig Şor .din Moldova era incontestabil mai moral şi ma1 elegant. Fenc1ţ11 
epigoni de legea nouă a lui Ilie Oarţă pe o rază imensă din Maramureş 
până la Cetatea Albă sting lumânările şi operează în întu:ierec" 2). • • 

Şi, de aceea, Evreii au câştigat, în 1936, după registre, ror m1h
arde lei, pe câtă vreme Românii de-abia 34 miliarde. Numai aşa se va 
seri, de azi în~olo, istoria României de după războiu. · 

1) Neamul°Românesc, Sept. 1937: Xenodulii, VI. 2) O. Goga: Un nou tip P 
orizont, Şabăsgoirilul, în Por. Vremii din II Mai r.g38. 

CAP. IV. 

ULTIMA lNF ĂŢIŞARE A CENTRELOR NOASTRE 
DE REZISTENŢA. 

. Tot ce este forţă şi energie, tot ce este concentare de energii şi de 
rţe creatoare-industrie şi comerţ, finanţe, presă şi cultură-nu se mai 

, precum am văzut, în mâinile noastre. Fiindeă oraşul şi târgul sufletul 
uror acestor energii şi bogăţii nu ne mai aparţin. Si, odată cu ele 
vtatea şi zâmbetul mahalalţlor şi al satelor noastre a~ dispărut şi ele'. 

':01:,aşul. - . spunea N, Iorga la Congresul Ligii Culturale dela faşi
prezmta sohdantatea, reprezintă motorul dela un automobil de marcă .. 
rezintă energia concentrată a atâtor forţe ale naturii şi a atâtor for~ 

. ane, care altfel sunt răspândite jur împrejur. Un tanc care trece peste 
ce este aşa pentru că în motorul tancului este grămădită o formidabilă 
rgie şi âceasta pătrunde .sub roţi şi sfarmă totul." „Ce înseamneză · 
a ? - se întreabă. Atomii răspândiţi sau blocul ? Inseamnă blocul. 
blocul acestei ţări nu-l avem noi, nu ne aparţine nouă". 
Sărăcia târgurilor şi a satelor noastre ne o descrie în culori de-

· mante acelaş mare istoric când zice: „Cinci mii de oameni stau acolo 
eva~esea n'au cu ce se hrăni. Dacă aş retrage într'o zi tipografia şi 
zam1ntcle mele de acolo, ar fi un strigăt de durere dela un capăt la 
ul. S' a dus doctorul dela Vălenii de Munte la V alea Gardului cătunul 
'n; 75 % .din populaţia rurală sunt bolnavi şi nu se pot îngriji,'pentrucă 
t in ultimul stadiu de sărăcie. Şi, vorbind de puterea morală a 
'unii,care îşi regăseşte forţele în solidaritate, încheie că,· sub acest 
ort, unde ultimul cuvânt îl are interesul personal legat cu cel politic,· 
~~ Român se găseşte, în aceste condiţiuni, izolat faţă de fonnidabila 
ţie a celorlalte forţe - evreeşti şi străine. . 
In cele ce urmează, vom da câteva ilustraţii din multele provincii 
ŞÎ· tâ~guri instră~IJ.ate. Fiindc~ neamul care.a mânuit/banul a ştiu~ 
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cum să lovească în biserică şi în şcoală, în. carte şi în muncă, în 
. daritate şi dragoste; a ştiut cum _s~ deza~tlculeze acel ''.m?tor. al tan 

ul. .„ l·bloc al vieţi"i noastre. rehg10ase ş1 culturale, artistice ş1 econo c u1 , ace b" . · b v 

· r şul nostru în fruntea căreia sta 1senca su a car mice care era o a , A 

bine.cuvântare se dezvolta cetatea şi neamul ro:na:iesc. V T . 

Populaţiunea evreiască în oraşele de reşedmţa - du pa N ·Pc Pp 

o r a ş e Români 

T. Seve:t:in. 20.664 
9.378 Tg.-Jiu 

12.686 R.-Vâlcea 
Craiova 46.921 
Caracal 12.858 
Piteşti I8.Ş29 

C.-Lung. 10.473 
Târgovişşte I6.I25. 

58.198 Ploeşti 

Buzău 26.311 
·R.-Sărat .10;104 
Brăila 44.655 
Călăraşi . 14.i5g 

16.IOI Giurgiu 
8.391 T .. ~Măgurele 

10:122 Slatina 
Tulcea 8.725 

34.812 Constanţa 
Bazargic · 9.479 

5.6E8 Sili str a 
Focşani 21.192 

I9.7i8 Bacău. 
Tecuci · I3.6II 
Bârlad I6.2I I 
Vaslui 10.12! 
Huşi IJ.823. 
Galaţi 53.n51 
Cahul. 5.502 
Ismail ·10.249 
C.-Albă I I.252 
Tighina 12.5r4 

38.418 Chişinău 

Orliei 7.691 
P.-Neamţ 1.7127 
·Roman.· i7.557 

52.857. Iaşi 
, Bălţi . 16.819 

4~629 ··Sorbea 
Hotin· . 5._612: 
Dorohoi. lp.421 
Botoşani 22.724 

··Fălticeni ·10.582 
Suceava 6.209 
C.-Luhg 5;087 
Rădăuţi 5.321 

4.1g5 . Stoi;ojineţ 
26:980 ce·rnăuţi: 
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o r a ş e R;cimân1 Evrei ·I 
o: 
/O Alţii 

Făgăraş 4.oz.8 r.829 23 2.085 
t:Îibiu 15.918 O.II5 20 23.088 · eva 4.948 I.651 IO 4.514 îc :A..-Iulia 7.858 3.315 22 3.701 ;,.;Blaj . , . 2.276 339 7 2.227 :• Sighişoara . 6.013 r.069 8 6.284 Odorhei, 607 269 3 7.581 / .. Sf.-Gheorghe. 2.541 553 5. 7.958 •:M.-ciuc .. .1053 I;355 30 2.609 
~: Tg:-Mureş • 5.541 16.925 37 24.107 ~':furda . 5.282 4.878 25 9.569 . Cluj .. 4r.037 20.893 25 39.353 Dej 6.624 8.515 45 3.782 Bistriţa 3.6g.r 3.757 29 5.850 Sighet 8.712 16,520 56 ~-3 1 7 S.-Mare l r.321 39.914 69 6.594 Zalău 2.500 1.406 18 3.906 Oradea 70.i74 46.IIl 51 25·434 f: :A.raâ . . 28.779 24.605 30. 29.065 \ .• Oraviţa 3.175 l.125 17 2.315 5 Lugoj . 7.508 2.186 9 13.601 ~:'Timişoara 26.621 35.419 37 33.591 ~· Bucureşti 40.3457 I7Q.20.i 25 40.019 

Prezentăm, ad alăturat, tabloul XXXVIII, cu populaţia evre
scă în oraşele de .reşedinţă şi trimitem pe cetitor la tablourile I, II şi 
J, cuprinzând formele înregistrate. 

a) Moldova este de mult pierdută. 

Toată mişca1ea economică pulsează prin Evrei şi pentru bună 
area acestora. Botoşanii- oraş cu 60 sinagogi şi 17 biserici - urbea 
care a văzut lumina zilei şi a copilărit, în modestie şi în muncă, cel 

ai avântat cărturar al neamului - este năpădit de prisosul Jidovilor 
n centru şi au dispărut din el Armenii, Grecii şi Aromânii- blănari 

renume şi negustori. Româ:nii sunt argaţi, p~rtari şi servitori, iar 
.e îşi scuipă sănătatea şi tinereţea în aer infect şi în promiscuitate 

atelierele de confecţiuni ale Jidovilor. 7-8 târguşoare din jur sunt 
întregime evreeşti, stăpânite toate de cârciuma evreiască care otră-
e trup. şi suflet. Mare!e luptător D. Holbau scris, în „Tribuna Ro
ă'', încă din 1860: „Cu cât îi merge lui bine, cu atâta comuna merge 

ădnd." · 

Dorohoiul s'a iudaizat de mult. Valea Bistriţei, cu toate ale ei 
ăţii, a 1ncăput, de când lemnul a căpătat valoare, pe mâini evreeşti. 

ia numără 33 sinagogi şi z biserici. La Fălticeni şi Roman, ei sunt 
pâni absoluţi. Ţinutul Bacăului, cu toate bunurile ţărăneşti şi între
nderile economice, este sub căkâiu evreesc.Sufletul oraşului este Evreul 
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-scria N. Iorga. Tot centrul şi marile artere sunt un ghetto murda 
Oraşele Tg.-Ocna, Valea Rea, Gloduri, Rarincea. Comăneştii, Valea Tr 
tuşului, Moineştii - Noua Palestină în inima Moldovei - tot şi toa 
spnt ale lor, bogăţii şi· suflet şi corpul· populaţiei. Bârlad ul, altădată 
târg românesc de mare valoare, este şi el pierdu,t .. Tecuciul, transforma. 
- cum îl descrie un cronicar- într' un nou Tel-Aviv, de când mai al 
cu revărsările din Rusia bolşevică, când satele se umpluseră de Jida 
este stăpânit, până la complectă sufocare, de Evrei, ca fu,rnisori 
armatei, ca avocaţi, colportori ~i librari; au societăţi sportive ca Mac 
caby şi o foaie „Habinah", cu 189 fi!'m~ din 388 în oraş ; cu pâine 
cereale, lemne, cherestea, petrol, fierărie, manufactură şi mode, etc 
99 o/c jidoveşti. Târgurile Iveşti şi Podul. Turcului, ca şi satele, asfixiat 
de Jidovi. 1) Tot comerţul de vinuri, toate bogăţiile pod~oriilor .noastr 
sunt speculate de misiţi . evrei - la Focşani, Odobeşti, Panciu, etc 

Aceiaşi tragedie este la Huşi şi Vaslui. 
Un .cronicar. din zilele noastre, vorbind despre Iaşi, „oraş al 1 

Ştefan cel Mare, al tuturor voevozilor de mai târziu, al gloriei şi înţe 
lepciunii lor, al sfintei credinţe ordotoxe", spune c~ .e un.imens g~etto 
0 infectă colonie jidovească. Acolo, în fundul. Beilicului de altadat 
pe unde erau grădinile :urţilor ~om1:1eşt!, în. c~rt~er~ acel~ istoric a~ 
laşilor, unde sua~e dommţe creştine ş1 mandri ş1 v1teJ1 c~coni .domneşt~ 
petreceau în voie bună şi' c.u':_ii~ţă, ast~!, Is~ael'.11 coti:,0~1~0~ şi:a aşe~aţ 
marele cartier general. S au mtms apoi m Nicohna, Sararie, Pacuran .. 
Proprietăţi, comerţ, industrie,~presă, tot, absolut tot, „se află în. m~ 
nile lor. Pe sfintele locuri, unde odinioară se înălţau semeţe bisen 
domneşti, astăzi jidobii şi-au ridicat palatele lor provocătoare, cârdu 
mile, cinematografele şi casele lor de desfrâu ... Incet încet, Israel a p 
stăpânire pe toate imobilele române~ti şi, astf~l, toate ca~act~re!e a 
:intrat în stăpânirea lui ... " - aşa scrie un cronicar. Aceasta trista rea. 
litate a făcut pe N. Iorga să gândească, în 1937, la o nouă aşezare 
laşilor, afară, dincolo de 15arierele actuale, cu mahalale noui româneş 
şi cu n,,pui aşezări îndustriale, comerciale şi culturale, reze.rvate num 
băştinaşilor. . 
. · După ·Almanahul R. Mosse pe 1928, Românii contează cu cifr 
neînsemnate numai la 19 din n7 îndeletniciri comerciale şi industriale; 
cu de-abia 102 firme, pe câtă vreme Evreii cu 3196 - îii procente: 
97% faţă de 3%· 510 geherete dela hale le sunt închiria~e lor, iar .~o-, 
mânii deţin deabia ro 2). Evreii exploatează toş.te pădurile ; aproviz10.-

l) Porunca Vremii" din 29 Dec. 1938; art. de C. Fărcăşanu. 
Tragedia ;;_egustorilor români la Iaşi. 
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nează armata cu cereale ; speculează pe producători în afară de oboare 
prin misiţi răspândiţi prin sate .alarmând populaţia, etc. 

In multe ţinuturi, sărăcia este atât de lucie, încât sate numeroase, 
ca acelea din jurul Paşcanilor: Găşteşti, Topile, Valea Seacă şi Con
teşti, se întreţin tăind lemne sau cărând apă la Ovreii din Paşcani 
pentru câţiva lei - chiar copiii nu, ajung să-şi termine şcoala şi umblă 
cu ferăstrăul şi toporul la tăiat lemne. 1) La cele 42 fabrici de cherestea 

.ale Jidanilor şi la toate pădurile lor în suprafaţă de circa 35.000 ha., 

.cum şi la cele luate în-exploatare, toate munca grea de salahor şi de tăie
tor o face numai Românul. 

. O ţară p~erdută, aşa o numeşte Moldova, N. Iorga. „O întreagă 
boerime - scne acest mare cărturar - care, mai ales în părţile de sus, 

. păstra vechile ei tradiţii, stând permanent sau o mare parte de an la 
•ţară - a fost pusă la pământ şi călcată în picioare ; urmaşii lor fac 
P?litică 5:-:1 ~storie sau filologie sau diplomaţie sau agonizează prin 
cateva oda1 din cele ce a fost măreaţa lor proprietate. In loc, s'au aşezat 
pe moşie, în faţa ţăranului împroprietărit ca vai de dânsul şi incapabil 
de solidaritate, Evreul." Şi, ca rezultat, vorbind de Negreştii Vasluiului, 
cu vechea lui de secole boierie, spune că au ajuns.să aibă „cinci sina

., goge şi o biată biserică rămasă din cărămidă, pentru că ai noştri, aşa 
de puţini, sunt săraci. De jur împrejur, comoara bătrânilor copaci se 
taie şi se cară la vale de o întreprindere evreiască. Aici, ca şi la mine, 
la .Vălenii de munte ... ruine şi pustiu!" 

b) Basarabia - ţară complect iudaizată. 

Dacă luăm în considerare numai fisionomia demografică.a oraşelor, 
unde proporţia evreiască oscilează între 52 % la Bălţi şi 78% la Soroca 

.este suficient să conchidem că această provincie~este pierdută. Această: 
i~v~zie de specul.atori a găsit poporul cel mai puţin pregătit sufleteşte 
ş1 ţmutul cel mai slab organizat din punctu de vedere politic, cultural 
şi economic - fără căi de comunicaţie şi fără ajutorul necesar dela 
nici o instituţie de credit cu adevărat românesc. „ Un sistem de adevărat 
jaf - scrie un cronicar cu lacrămi în vârful condeiului - se obicinueşte 
aproape în toate oraşele şi târgurile basarabene, cât şi la oboarele de 
cereale, dar victimele su.nt producătorii români, precum şi consumatorii 
.în majoritate tot români." 2

) Totul este străin: administraţie, medicină 
şi farmacie, avocătură, comerţ de tot felul - mare şi mic, industrie, 
finanţ~ şi credit ; totul este un imens ghetto - specula neînfrânată ; 
,toate izvoarele.de bogăţie - animale şi forestiere, pe cale de distrugeri, 

l) „Universul" Tragedia negustorilor români la Iaşi, 16 Mai 1937. 2) Ziarele. 



cpoptllaţia Jă.Şată :pradă e:irnntematictllui şi malariei, sărăcia redusă la 
plug de lemn ; poporul ignorant - copii şi părinţi..,.- îşi seceră viaţa 

. ca,,acet „premăn"„ „Zaibel" sau „zaibăr" otrăvit ca şi cucuta 1) în 
:mme·de eârciumi evreeşti. Toată industria alimentară de uleiuri vegetale 
:şi de spirt - unul Nuţă Schoer domina întreaga producţie, specula 
. toată vitictlltura şi, ajutat de un sindicat de tâlhari, fixa preţurile vinu
.. lui şi a ajuns să-şi .plaseze în Palestina averi de zeci de milioane ; tot 
. comerţul făţiş sau clandestin de pielcele de astrahan ; toată presa şi 
.librăria, tot creditul, toată contrabanda sunt ale lor. Prin procedee 
barbare, distrug rasa ovină şi cabalină, spintecând cu o lună înainte de 
.naştere. mamele, ca să li jupoaie pielea mânjilor, cu care s'a făcut o 
. i~ensă contrabandă. Unul Ghelman deţinea tot comerţul de export 
.. de cereale, de fructe şi de nuci al provinciei şi, în calitate de preşedinte 
at exportatorilm:, specula naivitatea ţăranului, poseda fabrici de spirt 
şi de paste făinoase 2) etc. Toată minunata reginne a grădinilor din 
cSudul Tighinei - cu centre Chiţcani, Şerpeni, Copanca, Leontina şi 
Talmaz - era lăsată pradă speculei lor, angajând încă în floare recolta 
ţăranului sau o arendează pe câţiva ani şi, adeseori, extraordinaia 
recoltă - datorită aluniunilor miraculoase ale Nistrului, ceeace face din 
acest ţinut o adevărată Californie românească - se pierde . din lipsă 

·de căi de comunicaţie, aşa cum s'au pierdut, în 1937, recolte în valoare 
de 50 mil. lei. Toată această bogăţie era la cherţmul a trei gansteri. 
- Haim Capusta, Şmalţ şi Tulcinschi, toţi Galiţieni, la cari se adaogă 
şi alţii şi alde Ghelman. Numai pe 8 ani -:- 1928-36- s'au exportat 
de toţi aceştia fructe în valoare de peste 800 mil. lei ) . Bande de contra
bandişti, basarabeni şi bucovineni, organizau acapararea tuturor piel
celelor de astrahan cu 50 lei bucata şi le desfăceau în America cu 
1200-2000. Numai în tr'un an au scos 700000-800000 bucăţi, după 
care bandele au câştigat peste 800 mil., totul în paguba fiscului şi a 
B. N. R„ care, alarmată, a luat măsuri pentru curmarea acestei nemai
pomenite frustrări 4). 

Viaţa spirituală este sub. imperiul spiritului iudaic; Chişinăul 
număra, la 128.000 loc., 98.000 Evrei, cu 37 sinagogi şi numai 22 biserici; 
Hotinul 23 faţă.de 4; Orheiul 13 faţă de 2 ; Soroca 22 faţă de 3 ; 5) Sin
gureni 16 faţă de una singură; Edineţi 14 sinagogi şi rz şcoli faţă de 
z biserici 6). Bugetul comunităţii din capitala provinciei - numai 
pentru întreţinerea şcolii, clerului şi a spitalului se ridica, pe 1937 /38; 

. l) „Universul" din l Mai 1938. z) „Por. Vremii" din .rz Ian. 1939. 3) „Por. 
V:remii" din r8 Martie 1g38-clinlipsă de drumuri, numai într'o singură. comună au pu
trezit 500 vag. mere bune şi 800 mere de industrie; din zr Martie 1938. 4) „Univer
sul" din zz Martie 1937· 5) Ideea Naţională din 8 Sept. 1934· 6) Dr; H. Schuster .:_.Dîe 
Juden frage. hi. Rumănien. 

a'sU,ma de·lei.8774150 1), iar_sinagogii era afectată o sumă de· circa 6 
ll. rezultate din vânzarea cărnii cuşer, din taxele cimitirului şi a azimei 
· Paşti. Aici, ne-au găsit evenimentele· 'din Sept. 1940 . 

c) Bucovina, --: ţară de mult iudaizată . 

In 1880, toate centrele odată în stăpânirea noastră, - şi la 
eva Armeni, repede asimilaţi- ca proprietăţi, meserii şi· negoţ, au 
'uns de nerecunoscut. Evreii stăpânesc, astăzi, viaţa spirituală sub 
periul spiritului iudaic şi controlează to~tă viaţa econonîlă a provin-

· ei.· Ţinuturi întregi lipsite de orice căi de comunicaţie, ca ţinutul de pe 
alea Ceremuşului cu 20.000 locuintori, sunt lăsate pradă exploatării 
ecruţătoare a Evreilor galiţieni - în majoritate, paşaportari .sau cu 
tăţenii obţinute pe căi piezişe 2). Produsele animale şi cele îndustriale, 
roape sută în sută dirijate de ei, alimentează bună parte.din nevoile 
'i şi ale capitalei; deţin tot comerţul intern şi cel de import-export, 

tacterizat prin banditisme în contrabanda de piei, devize, etc. La toţi 
vreii cetăţeni, se adaugă şi alţii, descălecaţi din Wilna, Lodz sau Lem
erg, alungaţi de afaceri suspecte şi s'au pus în fruntea întreprinderilor 
dustriale. Toată industria lemnului este stăpânită de ei şi toate pă

u.rile particulare şi ale Fondului bisericesc sunt jăcmănite de ei - numai 
judeţele Câmpulung, Rădăuţi şi Suceava posedă 45 fabrici de chere

ea, cu proprietate forestieră de circa 800 ha pădure; în total, stăpâ
esc 70 unităţi forestiere 3). Totul în târguri şi târguşoare, în oraşe de 
eşedinţă, în sate şi cătune trăeşte sub tirania lor. Intr'un târg depărtat 
'n munţii Rarăului, Vatra ;M:oldaviţei, cu circa 2000 locuitori, am 
ufuărat cu degetele mele peste 20 cârciume evreeşti şi toate prăvăliile 
· acest centru de mare mişcare forestieră. In ţinutul Cosmenilm, 
eiaşi situaţie alarmantă : toate cele patru fabrici de ţesut : Rateş, 
ateş-Weintraub şi alte două, ca şi moara Sandheimşifabricile de spirt 
Peretz" şi fabrica de zahăr „Lujani", toate evreeşti 4) •. Deţin toate 

niturile şi concesiunile administraţiilor publice 5). 
Cernăuţii şi-a avut odată şi nu de mult extraordinara lui importan~ă 

onomică. Aici, este, încă şi astăzi, o bursă de mărfuri cu reputaţie 
fosta monarhie. Pe aici, s'a promovat comerţul de piei de astrahan 

asarabeabene, atât de apreciate în America şi acela de piei de mân<>, 
ecum şi cele mai mari case de export de ouă. Singurele case româneşti 

e export, singurii pioni ai comerţului naţ1onal şi în legături solide cu 

l) Naşa Reci din 16 Iulie 1937· z) „Universul" din 5 Martie 1938. 3) Date sevite 
C.N.R. 4):„uni.ve.rsul" din 19 Aprilie, 1937. 5) Ibid, z4 Noev. 1934. Ca pildă, mo

polul „Spica" al maţelor încheiat oneros pe 15 ani, în paguba primăriei şi a mă
Ja:i:ilor jăcmăniţi de Moses şi Willy Klueger, Max Reinstein. 
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Europa şi America, sunt casele .Ion Niculescu şi Zaharescu-TănÎ 
sescu. Românii nu s'au putut afirma pe scena comerţului şi i~: 
dustriei în Cernăuţi şi în întreaga provincie. Institutele de credi 
româneşti creditau mai ales · pe exportatorii evrei. Alte 26 case 
portatoare de grâu, 12 de porci şi 29 de vite - în afară 

Podsudek - de făină şi fructe, de produse animale şi divers 
precum şi 65 exportatoare de cherestea, 6 de turte oleaginoase, etc. 
toate evreeşti, cu sediul în Cernăuţi!). Ei stăpânesc şi proprietate 
urbană şi bună parte din cea rurală. · · 

In Suceava - îşi aşternea N. Iorga impresiunile sale -toţi negu 
storii se ţin de neamul care este cu adevărat stăpân al acestor locuri 
Copii de ai noştri nu se văd pe stradă, ci tot de cei cu şăpci, cu pălă 
·riuţever~i, cu nasurile coroiate sau borchinoase, odrasle ale tuturo 
neamurilor Austriei, ·dar mai ales ale Ebreilqr. Strada „evreiască; 
şi strada mare e şi ea aproape n~ai a Evreilor. Dela Burdujeni 1 
Suceava, toţi birjarii sunt Evrei 2). In orăşelul Gura Humorului, d .. 
abia 1807 Evrei stăpânesc tiranic tot ţinutul bogat în vite şi produse d 
cherestea, toată mişcarea spirituală şi economică este a lor. In procente 
4% Români, 14% minoritari şi 82% Evrei 3). Oraşul frumos, cu gosp~ 
dării şi piaţă bogatEi, aşezat pe linia ferată Dârmăneşti-Vatra Dornei 
se bucură de un aer sănătos şi de un pitoresc rar întâlnit, ceeace a făcu 
pe Evreii basarabeni să-l aleagă ca loc de reculegere şi staţiune clima 
terică de primul. rang - ignorat de tpţi Românii şi mai cu deosebir 
de artiştii penelului eari pot găsi subiecte vrednice de înalta lor artă~ 
La toate acestea se adaogă mândrii plăeşi şi frumoasele ţărănci câm
pulungene ce reamintesc mândre şi suave figuri de domniţe. Şi Vatr 
Dornei a încăput sub călcâiul jidovului. Această „perlă a Bucovinei 
a ajuns un ghetto murdar, cu toate gospodăriile fruntaşe acaparate d 
ei, iar bieţii Români alungaţi sub crestele munţilor.. In zilele de Tişri 
şi Iom Kipur, toată Doma e pustie, biserica o ruină, în schimb, centrul: 
oraşului împresurat de patru temple jidoveşti şi vreo trei case de rugă: 
duni talmudice, far în ultimul timp, a fost inaugurată o sinagogă pe:' 
strada principală 4). 

Puţină lume îşi poate da seama, de departe, cât de mândră şi de. 
frumoasă şi cât de bogată este această provincie roasă până la sâng 
de vermina iudaică. Ţară de basm şi de tabJouri picturale, ţară cu aer 
dătător de viaţă şi de reconfortare a puterilor sleite, ţară în care recapeţi 
bucuria de o nouă viaţă, ea este, pe dea ~upra, şi o ţară bogată în toate :: 

r) Vezi Indicatorul importului şi exportului. 2) Din ;,Neamul Românesc" ditk. 
Bucovina. 3) „Universul" din 20 Mai, 1937. 4) „Por. Vremii" - Vatra Dornei sub 
călcâiul J idovimii. 
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în herghelii de reproducţie de cai sânge arab şi huţul ; ţară cu posibili
tăţi mari de creştere a păsărilor de rasă ; admirabilă pentru dezvoltarea 
raselor Simmenthal la şes şi Pintzgau la munte, aju,ngându-se ca vaca 
record să dea 7600 litri lapte foarte gras, pentru aceea a porcilor Vork 
şi Large White, ţară care alimenta marile oraşe din centrul Europei 
şi din care s' au exportat anual 700.000 kg. carne bacon în A,pglia ; etc.1) ; 

ţară. cu mişcare industrială variată şi intensă, cu numeroase industrii, 
ca aceea a tricotajelor, a cauciucului - unică la noi, a teracotei şi 
aianţei, a lemnului şi specialităţilor sale., a glucozei - ·cu cea mai mare 

'fabrică cu forţă de alimentare a întregii ţări; etc. 2). 

. 
d) O ţară care nu mai este a noastră- Maramureşul. 

Românii din acest viguros ţinut românesc s' au bucurat, de auto
nomie naţională şi, abia târziu, au recu,noscut suveranitatea regelui 
ungar, iar ca descălecători şi întemeietori ai Moldovei, aceşti Români, prin 
vitejia lor, au ieşit din iobăgie şi au fost· declaraţi „nobili", încărcaţi 
cu prilegii 3). Ţinut român~sc din cele mai avute, cu imenese păduri 
ale statului „composesoratelor" şi comunelor, cu condiţii excelente 
pentru. creşeterea vitelor şi a oilor Karakul, cu bogate livezi de pomi 
fructiferi şi minunate regiuni turistice - Evreul a fost atras nUlllai de 

,.partea practică a lucrurilor şi, deşi oaspeţi proaspeţi şi nepoftiţi, s'au 
revărsat în valuri mari din Galiţia şi, în scurt timp, au cucerit o ţară, 
mai ales după războiul din 1914. ·satu Mare sau Oraşul Jizilor, Şimlăul 
Silvaniei, oraşul natal al. lui Simeon Bărnuţiu, Sighet, Zalău, Vişeu, 
Borşa şi altele toate sunt în mâini eyreeşti ... Sâmbetele şi în sărbătorile. 
evreeşti, rişti să mori de foame. Cei mai .mulţi Ovrei n'au meserie de
clarată, alţii sunt comercianţi şi contrabandişti, restul cărăuşi şi păstori 

·sau agricultori pe seama altora. In Sighet, Evreii au 12 sinagoge, îm
punătoare şi sfidătoare şi peste II5 case de rugăciuni şi haidăre, Românii 
- ca peste tot înghe;=;uiţi la margine - au doar o capelă, precun1 au 
şi în sate câte o bisericuţă arhaică ruinată. 

Prin înşelăciuni) camătă şi cârciume numeorase, exploatând toate 
slăbiciunile bieţilor Români, Evreii şi societăţile evreeşti. au ajuns să. 
stăpânească pădurile compesorale 4) prin comploturi puse la· cale încă 
diri 1877 şi ajutaţi de cozi de topor. Câţiva gangsteri, ca Groedel, Da vi-

l) „Universul" din 6 Dec. 1934. 2) Ibid. din 5 Mai 1938. 3) Incă dela 1345, 
comunele româneşti se dădeau ca donaţiune unor domni nobili. Multe familii nobile au 
pierit în ltiptele pentru neatârnarea Ardealului. Ruteni, pnguri, Tătari şi Turci n'au 
putut să-i deznaţionalizeze. Monografii : Dr. Mihai :Marina ; I. Dernier şi Inginer I. Marin; 
Ion G{ecu şi Alexandru Vaida; N. V. Ilieşiu, Al. Gregorian: articole de ziar. 4) In 1365, 
Ludovic Angevinul a dăruit păduri fraţilor nobili : Bale, Drag; Dragomir, şi Ştefan 
pentru vitejia contra Turcilor. · 
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aovici Moise,· Moise şi Maior Polak, având alături firmele evereeŞti, ca 
;;Tisa" din Sighet, „Fried" din Vişeul de mijloc, etc. Şi, în felul acesta, 
au pierdut 60 de munţi şi au rămas numai cu doi, iar Evreii stăpânesc 
munţi şi păduri, stâni şi fabricarea brânzeturilor, meşteşuguri, comerţ 
indusţria lemnului, despădurind cu sălbătăcie de neînchipuit toţi munţii 
cari făceau podoaba ţării, stăpânesc proprietăţi composesorale, banii, 
munca şi dreptatea poporului român - împins să-şi facă colibe pe văile 
apelor în sus şi pe dealuri. O altă metodă de a-şi înstrăina· sau hipoteca 
moşiiîe era şi propaganda de expatriere în America, în locurile va-. 
cante rămânând ei stăpânii!). · 

Alte două mari plăgi sunt camăta şi contrabanda - aceasta 
exercitată de Ovrei ,Jupii de noapte", aşezaţi în fiecare sat şi 
dealungul frontierelor, singurii cari şi expun viaţa rămânând Ro
mânii plătiţi cu 20-roo lei sau· cu pluhr de rachiu. Satul Mare 
este raiul acestora şi terenul de activitate cel mai prielnic, dela 
Halineiu până la Valea Vişeului. Toţi aceşti< „Jizi", răspândiţi în 
orice sat cât de micuţ, în ·stoluri mari ca nişte corbi siniştri, sunt 
plaga pe care n'a cunoscut-o nici Egiptul sub blestemul Evreilor. 
Fiindcă. sărăcia Maramureşului este obiect de epopee. Bieţii Români, 
reduşi la cea mai elementară sărăcie, sunt degeneraţi de toate bolile 
so~iale, nu ~unosc săpunul, nu pot frecventa şcoala, în schimb, este la 
câte 8000 oameni, câte o cârciumă. 

Un cântec din Maramureş descrie, plastic şi destul de tragic, urgia 
căzută asupra lor odată cu năvala Jizilor. Unul din doi fraţi - soldaţi 

în luptele din Galiţia - zice că n'are de ce se înapoia acasă, deoarece 
părinţii le-au murit, pluguşorul s'a rupt, iar Jidu le.:.a moştenit boii. 2) 

Poetul O. Goga - adânc îndurerat de soarta acestor Români - a 
scris un articol protestatar împotriva iudaismului intolerant din Mara
mureş, fapt pentru care i s'a intentat -la Sibiu, în r908 - un proces 
de presă cu mare răsunet. P. Şeicaru îl descrie astfel : „Ajunge să străbţi 
Maramureşul, să-i vezi satele cuibărite în văi de un pitoresc unic şi 

printre straele albe :i:nişunând caftanele negre şi zoiase, ca să-ţi dai 
seama că sărăciei autochtone i se adaogă şi prezenţa atâtor nepoftiţi, 
cari, luaţi din scurt, verificaţi Î11 ceeace priveşte corectitudinea actelor 
ce le legalizează prezenţa, nu ar mai rămâne nici zece la sută. Aşezarea. 
·geografică a Maramureşului în vecinătatea imediată a Galiţiei, l-a sortit 
să fie prima etapă a·invaziei galbene. De aci - după un studiu condiţio
nat de împrejurările proprice - coboară încet la vale, se irifiltrează în 
centre, încep acţiunea. de ocupaţie economică". 

I şi 2) Ziarele. 

e) Ardealul! Crişana şi Banatul. .. 
"A.m fost jefuiţi L ContinU,~tatea i.storică nu este a..nimănui. altcia; 

ci numai a, oropsiţilor. Valahi, .cari .au dus pe umerii lor· toată trufia; 
toată g~ori~ şi. ~ogăţiile grofilor. din Budapesta. Noi afil fost element~.· 
de continuitate 1n Ardeal l" Aşa striga cu indignarea instictului de con.; 
se~are naţională batjcx:orât, într' o şedinţă din Ianuarie r935, prof. C.C.; 
Gi1:rescu'. I.ar p:of. I: Nistor spunea : „De!-brăcarea R~mânilor de dre!>"'. 

.tunle politice. ş1 naţionale s' a produs întâiu la oraşe, politică_ de exter
,minare care a durat secole întregi; Dar, în ciuda acestei politici de dis
trugere şi de dezagregare, târgoveţii români, izgoniţi din cetăţi, s'au' 
ret.ras la periferie, în suburbii, în oraşele din Ardeal, din Bucovina şi 
B~abia, „ unde îndurau o viaţă aspră, dar duceau o luptă dârză pentru 
existenţa lor ce o atestă toate actele istorice.'' 

~onrad Schunemann 1) arată că nici vorbă nu poate fi în cursul 
Evului mediu. de elementul ·maghiar ca element clăditor şi organizator 
de oraşe, întrucât chiar în Ungatia oraşele au fost întemeiate şi organi~ 
zate de colonişti germani - încheere la care ajunge şi profesorul maghiar 
V,alentin Roman, 2) 'precum ajunsese şi Horvath Jena 3) şi dr. I. Lupaş. 4) 
Când Ungurii s' au trezit, târziu de tot, la pătrunderea în oraşe - vechile' 
aşezări romane - Rcmâni aveau deja centre mari şi înfloritoare, ca 
~atu Mare, Baia Mare, Sighetu!, Deva, Huniedoa~a, Făgăraş, Haţeg 
Şl .aţtele. 5

) Satul românesc avea, la. venirea coloniştilor apuseni, 0 ve
chi~e ~e ;:2-r3 ve~curi şi el a dat naştere la satde târguri cu negustori 
can satisfaceau toate.nevoile poptllaţiei: meşteşuguri şiindustria casnică 
~rau înfloritoare de natură să satisfac;ă şi nevoi străine, iar comerţul 
~u prod,usele sibiene - spre finele sec. XV - îl monopolizaseră în. 
proporţie de 99.27% Românii - după acelaş H. Jeno. 
. ~devărul -:- unu:l şi singur - este că.toate localităţile transilvane, 
inclusiv oraşele, au aparţinut numai poporului românesc, pe câtă vreme 
străinii au pătruns cu încetul prin colonizări. 6) Elementcl autochton 
esţe pomenit la Sibiu încă dela .rzro; 7) la. Braşov se pomeneşte -;--- în 
bulla. papală .a lui Bonifaciu IX din. 1:399- de multe neamuri, dar nu 
ide Ungrui. 8); Oradea Mare avea, în r780, cartie~ românesc, 9) nu şi 
]!guresc sau evreesc ; Clujul avea, în s~c. XII, o însemnată populaţi~· 
omânească; la·Turda, nobilii s'au speriat .de puterea Românilor în sec. 
VŢII; la Arad, mai mult ca. jumătate din proprietăţi e~auL ~~ .r;:z4!J 

.. , r) Di<; Entste~~ng des. Sta~tte!_l dese":s in Sudosteuropa, ':Berlin - ap. dr. I. Lupaş 

. Oblema oraşelor dm Tra:i:sllvarua, m „Universul" din 1935· 2, 3 şi 4) Dr. I. LupaŞ, st.'. 
it, 5) Avoca~ul -:';· :a::tc? m Conferinţa din Ian. 1935, la Cluj. 6) „!Universul" - Din 
_ecutul clasei i:niJloc11 şi f~pecte socia~e din Ardeal. 7) Ibid, ibid. 8) „Universul" 

Dec. 1~934 şi Da~01:o:nan1a .IV. 9) Ib1d.: Restabilirea unui adevăr. istoric de R. Sei
. nu, dupa K. Gotheb m „Geographie d~s.Konigrejchs -Ungaru, y~ Ii, Reslierg, rz8o. 
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purtau nume româneşti;· la Lugoj, Caran~ebeş A şi ~ă~ăra?, existau, 
încă din prima jumătate a sec. XVIII, şcoh romaneşti. ) .Ş1 ac~st ~e
ment era puternic chiar în cetăţile săseşti, ca Sebeş, :Mediaş, Bist~iţa, 
Turda, Careii :Mari, Timişoara, etc. 2) Toate acestea au determinat 
pe condU:căto~ii cetăţilor să ia măsuri aspre, ca la Cluj -încă. din I46~ 
şi I478 - împotriva iobagilor a căror apărare le~a luat-o chiar Matei 
Corvin ; ca la Bistriţa, în I7I3, unde Românii erau izgoniţi din casele 
lor; ca ia Turda, Jn I7II şi t7I2, când au fost expulzaţi, iar casele le-au 
fost· arse - ceeace a avut loc şi la Braşov ; ~a la Sibiu, unde nu erau 
admişi în bresle - prin sec. XVI, nid ca să-şi cumpere case, sau să se 

însoare, etc ..... 3). 

Deznaţionalizarea a început cu o furie nestăpânită odată cu în: 
-cheierea pactului dualist şi s'a continuat potrivit.principiilor statornicite 
în aceea evanghelie a urii, în aceea „:Magna Charta" a maghiarizării care 
urmărea realizarea unui stat~nitar naţional maghiar. Ceeace a făcut 
-ca în decurs de câteva decenii, să se.schimbe radical înfăţişarea centrelor 
di~ Ardeal şi Banat, în folosul Ungurilor şi Evreilor. Câteva da.te stati
:Stice sunt vorbitoare: în industrie şi comerţ, Un~urii ating 24.50% 
din totalul populaţiei lor, .Gemranii 33%, Evreii 72.50%, iar Românii 
-0.eabia 5.45 % 4). La cifra demografică de circa 30% Români- după 
-O.atele lui N'. Popp, !le 28%--:-- cifra ceconomică pentru elementul naţio-
nal urban .este de numai I5 %, aşa că, cu tot sporul românesc, oraşele 
din aceste trei provincii continuă a fi dominate de minoritari. In anii 
<lin urmă chiar, masse minoritare din târguri şi sat~ se mută prin cen
trele industriale unde se aşează, ajutaţi de instituţii de credite, cari au 
plasat peste I mld lei, în cartiere noui. Potrivit ace:eiaşi po~itic~ urmărite 
·de comitete adhoc, s'au înregistrat -'-între fanuane I93I şi Iulle I936-
la biroul populaţiei din Timişoara, un plus alcătuit din I0829 Săcui şi 
..3000 Evrei, colonizaţi în împrejurimile municipiului în felul acesta, 
.reuşind să depăşească un proect românesc relativ la. înglo~area satelor 
româneşti în raza municipiului. proprietăţile muncitoreşti la Braşov, 
-Oradea şi Cluj, aparţin minoritarilor. Pe Evrei îi vedem· înregistraţi pe 
I934 cu un pfos de 2% în centrele urbane, pe câtă vreme Ungurii cresc 

-cu 0,40%, iar Românii cu I.90%. 
După războiu, Românii au început să ia de a capo viaţa oră-

:şenească. Dar nu s'au realizat mai mult~ progrese sub noua stăpânire, 
.a.ceasta folosind minoritarilor şi Evreilor.· Insăşi presa străină remarcă 
.a.cest, a$pect al problemei când scrie: „Minorităţile sun~ Aacelea cari .a~ 
:Profitat mai mult de progresele realizate pe acest teren şi m aşa cond1ţ1-

I) Univ. din Dec. 1934 şi_ Dacoromânia I~. 2). „Universul" din 23 wec. 1934 
:3) R. Seişanu, art. cit 4) P. Suciu -Clasele sociale din Ardeal. . 
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ni că o ineg~itate econ?mic~ s'a· produs în paguba Românilor.·!'· Şi· 
rage cAoncluz~a: '.,'Transilvania este un raiu pentru minorităţi." 1). 
. Cat de vitrega a fost noua stăpânire pentru fii ei legitimi se deduce 
.n fel?~. cum autorităţile române au aplicat, în paguba Moţilor, vechile 
spoz1ţ11 ale regulamentului patentei imperiale din I852 ce guverna 
omerţu1 ambulant, care favoriza pe Unguri şi pe Evrei. A trebuit in
ervenţia energică a unui prim ministru ca să se potolească zelul de 
·cană şi de antipatriotism ai colegilor dela cele1alte departamente ,::i să 
P3:1'e, abia după I5 ani, marea nedreptate ce apăsa ·asupra Moţilor.::_ a
şti „pri~egi ai ~izeriei'.', cum îi numea un document oficial din I929. · 

. . In ţinutul sacuesc, nu însemnăm aproape nimica. La Braşov, foarte 
uţin. Toate centrele mari şi târgurile pe linia Blaj-Cluj-Oradea sunt 
· ele pe cale de complectă iudaizare, ca Huedin şi Rida. Năsăudul 

e·totul străin pentru noi - în afi'ră de o bancă „Aurora" cu filiale 
Bistriţa 7i ~întreprinderea forestieră cooperativă ,~Regna", cu exploa

re exclusiva a. celor 44 comune grănicereşti, cu uzine şi fabrici de che
stea şi cu bunuri de peste 2 % mld lei 2). 

A . ~vreii şi Ungurii s'au înfiltrat în Ţara Crişanei, prin ~olonizări, 
arziu m sec. XIX. Astăzi, la Oradea, se află 46In Evrei alături. de 
54}4 străini şi I7273 Români. Ţinuturile Sălajul, Oraşului şi al Moţilor 

t sub căckiu jidovesc. In Careii Mari, toate întreprinderile sunt jido
eşti. Comerţ, industrie, bancă şi personal sută în sută în Arad sunt 
răine. Baronul Neumanu, jidov înobilat de Unguri contra unei sume 

onsiderabile, deţine un întreg t:nist de fabrici s). 
. Sit.naţia . Oaşului - pereche în mizerie 

1

cu Maramureşul - şi a 
nutului Moţilor este obied de tragedie antică. Ţara Oaşului este 
erată de sărăcie şi mizerie, de boli sociale şi întunerec. Sute de câr-

ume până în cele mai îndepărtate comune debitează otravă de suflet 
·gătoare de cari se leagă lanţ crime şi bătăi şi totul alunecă spre săl
tăcite şi sărăcire complectă, aruncând un întreg popor în temniţă 
u pe un pat de spiti.l. Una din ocupaţii li este contrabanda în servkiul 
reilor, prţcum am spus-o în altă parte. Hrana lor constă din o fier
ă de prune cu o bucată de pâine. Plătiţi cu 20-25 lei, din cari trebue 
trăiască şi ia.rna, ei dărâmă pentru înavuţirea Evreilor pădurile bă
ne de stejar. Fructele şi tot produsul ţăranului sunt şi ele ale străinu-

·. Şi au mai rămas în fiinţă-închee cronicarul-izvoarele de apă şi " 
ntrabandele, miraj de îmbogăţire cari vor atrage încontinuu pe străini. 

Alt ţinut al sărăciei şi umilinţei, dar şi al tuturor mândriilor naţio
e este a.cela al Moţilor, bogat în păduri şi metale nobile, dar fără nici 

r) „La Tribune des Nations" din Geneva, în art. „Transilvania pământ românesc". 
3) Ziarele. 
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un sprijin în organiza~ea muncii. şi a. credit1:1ui .. Sub reg~mU:: n:agh~ 
·· ţ. .· ·· ţ" _ spunea o. Goga - era s1noll1m cu ;mizerie ş1 pe, no 1unea „mo . . . A . d al ul v 

cuţi~. ·Am trecut, scriitorul acestor. rânduri, de:?-t~t~a 0:1, e vung .v 
C · 1 i Rep. ede lăsând în urmă, ca nişte nălucm urate, satucun 
nşu u • > • • • • A Vb • d n acope • 

case risipite, pe pripoare şi dealuri alunecoase, ma uşm V u . . •. 
de trei patru Qri mai mare o biată încăpţre c: pare a caAdea stnv: 
_adăpostind sărăcia şi golul celor dinăuntru. ş1 toate ~t;ma:i:d; su~ cal-

, 'ul · ·d ulm· Sau trencl. se oprea prin gări ce servesc targun ş1 oraşele$ cai Jl ov . . . . " A t t• E · 
dar stăpâniţi de Evrei ghiftuiţi de to~te ~un~:11: paman eş.i, .. vret 
stăpânind - prin cârciumă şi camătă, ~nn:,mitmn şi ~oat~.~~legiuiril! .• 

d · 1 t te Aşa se prez1nta ţara Moţilor ici colo, .. satu-un popor vre lllC a oa . . . d 
euri agăţate de un deal sau cufundate în vale, za: în tă~ere c.a e n_:oarte, 
căci acolo nu vezi decât bătrâni şi copii, iar aceştia de hpsun~e~ ce 1:idu~ 

Ad 1·c1·odată toţi oamenii de vârstă mijlocie sunt plecaţi 1ll pnbeg1 un ra n , , . . d _, . . A ţa 
.. vs1· de lucru în ţinuturi primitoare' . Fnn ca, alCl 1ll ra au spre a-ş1 ga . . . da v 

rului, nu este loc pentru ei. Toate pădurile moteşti au ~pa:t~:iut o . ta 
b. · ·1 Alll· 1Ancav din sec XV dar sub influenţa b1senc11 catolice, oien or roma , . , . . .. 
au fost predate mânăstirilor şi, apoi, trecut:_ în se~1:1~ co:iţilor ungun, 

· · A d ball1· le-au vândut nouilor rmbogaţ1ţi. Tischler, repre. can, neavan ' · · I I · 
zentantul tipic al burgheziei maghiare, a acapar~t ovparte din e e.· ntr. 
altele, Mauriciu Tischler avea o pădure de nooo Jugare apr?~pe de C~J, 
unde erau interesate IO comune de Moţi cu 992 capi de fa1:1il:e, 5oo~.di 
ele excluse dela împroprietărire prin. tertipuri avocăţeşti ş~ .conştunţ 

vândute. Dar Moţii nu s?au lăsat şi, ~upă o aşt.ept~re de I5 ~n:, proces. 
a fost câştigat. Aici, au operat ca ... în ~odru ş1 alţi gansten ai codrului, 
ajutaţi de mărunţi oameni politici. V • , V 

Spre Sibiu gravitează toată viaţa celor ~~ua J.udeţ: t~ri:_avene c ·. 
care formează o celulă economică unitară. Saşu m~ deţin in:a comerţ, 
industrie şi bănci, dar Evreii au început să c~ştig: r?st . i;nportant: 
Sunt mai mulţi ca Ungurii - 20% din populaţi~, vr~~firaţ1 1llv o;aş cu 
magazine mari, formând o colonie,. o păduchelmJa 31~9veasca m str., 

· Gusteriţei. Românii au început să populeze, dupa UUlre, suburbanel. 

pe deaîntregul. . · . . . · · t t 
Ne coborâm .în Banat - cu o industrie dm cele :nai in:por an. 

· · · · · · · · · hi ile centr şi cu· un comer.ţ la aceeaşi înălţi1:11e. Dip ~impun Avec . ' 111~~ . . ·: 
bănăţene erau cenfre~ culturale ş1 econonnce roma:ieşti. ~stazi,. ~~· 

· · · s 01 R A · LugoJul -,---. 9 °1 · Evrei ş1„ şoara nu111ără 37% Evrei ş1 2 10 . orna~, .· . . A • • ~o . ... . . a 
tgtuşi, capabil să deţină m.arele comer.t,.iar ,Romanu 33 ~, .~raviţ 
nuniără şi ea Ii,'% E~ei 1): . 

' ' : ~ ,• 

1) N. Popp, 'si:. ~1tat. 
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Timişoara a fos( pentru Unguri şi Evrei, un mare centru de atracţie 
I9I8 încoace, Cartierul Cetate cu cele mai fericite locuri de case 

invadate de neamul mereu nomad. Blockhousuri se ridică în centru, 
în schimb, Românii se retrag la periferie_;_. fără străzi şi drumuri, fără 
apă şi lumină. In tot acest cartier, nu găseşti cinic ;tŢJagazine .creştine 1). 
Evreii deţin 66 întreprinderi din cele 111ai imports.nte, alte 26 sunt cu 
capital şi conducere evreiască. Mai toate hotelurile, mariîe restau
rante şi cafenele de frunte - evreeşti şi ungureşti ; spelunci .de contra:
bandă, brutării, măcelării şi băcănii. In judeţ din 330 întreprinderi, 
7 româneşti; din 313 societăţi anonime, I4 româneşti şi din 71 bănci 
9 \ româneşti'2). 

.· · In Lugoj -1\fanchesterul României - cu majoritatea populaţiei, 
roll1ânească şi în judeţ cu peste 90 %, micul negoţ este în pună parte în 
mâini româneşti, ca şi meşteşugurile cu renume străvechiu. Numără 20 
întreprinderi industriale : II produse textile, 4 ţiglării, o turnătorie 
de fier, o fabrică de calapoade şi 1lna filatură de mătase care produce 
minunatul ±ir; ţărăncile au ajuns la ·o mare iscusinţă în torsul boran
gi.cului de pe gogoaşe 3). 

. Severinul este un~l din cele mai puternice centre industriale din 
ţ~ră, cu fabrică de sticlă şi distilerii, cu :uzine metalurgice la Reşiţa 

'.ş1 alte centre, şi turnătorii, cu fabrici de textil~ şi rafinărie, cu cariere la 
Ruschiţa de marmoră ca la Carrare; etc. Judeţul este bogat în vite 
ţârguri c1;1 renume în străinătate, ca Lugoj, Făget şi Caransebeş. 4) şi î~ 
toate produsele solului şi ale subsolului, cu ape minerale cari au ridicat 
}a rang înalt staţiunile Herculane, Buziaş, Lipova şi Ivandu s). 

Aici avem de a face cu o invazie de Evrei __:__cea mai noU.ă 9i mai 
bară, cum o numeşte un cronicar. Aici, avem ca prim strat, Eyr~i 

anioli, pe urmă, Evrei germani veniţi cu coloniştii, iar după, I736.,, 
cepură să se înmulţească; pe urmă, au descălecat Evrei ~ ungmi, 
aricezi, ruşi, galiţieni, germani noui, vienezi, cu perciuni şi fără perci~.i, 

um se expri;tŢJă autorul acestor mărturii. · 

Vom încheia cu încă câteva constatări. Toate reprezentanţele din 
este provincii, precum şi comerţul de import-export este în .mâini 
răine. La 74 exportatori de cereale la Timişoara, întâlnim I Rom.ân; 

82 case exportatoare de porci şi vite, .avem II firme româneşti; 
portul de nuci îl fac 18 case din Oradea, S.-Mare, Sibiu şi Ti-

1~ „Por. Vremii". din 1937. 2) I. Vion, în „Universul" din 14 Ian. 1940. 3) I. 
agom:r -T?t Bănat~,-i fruncea,_ î1: „Uni-.:ersul" din 5 April, 1940. 4) Ibid., .ibid. Şi 
ot Banatu-1 fruncea de P. T1parescu 111 „Por. Vremii" din 24 Aprilie, 1938. Ani
lele sunt rasele cele mai nobile : bovinele Simmenthal cu renume în străinătate· 

York ar fi, întrecut şi rasa . engleză importată; .calul Noriuss. Producţi~ 
alelor a fo~t 111 r932 : 153,172 cai, 209.981 cornute mari, 588.465 oi, 209.390 capre 

440.143 porci. 5) Ibid., V. Tipărescu. · 

. N. Hâciu. - Evreii în Ţările Româneşti. 
31 



482 

mişoa:i:a ; cel de lemne şi ,de 
străine, dar nici un Roman. 

. 1) ~o% evreeştl · 

h t a I 7I Vase iar cel de cai II case c eres e • . 
Toate aceste case sunt în proporţie de 

/) Oltenia şi Muntenia - Bucureşti. 

. rost dela Unire încoace, cucerirea integrală 
'Tendinţele Evreilor au ' . . . 't 1 Şi pe urmă, .provin
. . v . . b ··· ort econolllc şi spin ua · ' V • • • 

a cap1tale1 ţaru s1: rap V , d . tăm din Banat spre estul ţarn şi· 
ciile îngenuchiau Şl ele. Sa ne m rep 

. să ne oprim la capitală. . . cel mai redus proce~t de populaţie 
Olt . este poate provmcia cu . . t" 

. ellla , , . ltf 1 în T-Severin cu mici excep,11, 
· v ş· t tuşi lucrurile stau a e · ' . V 

evreiasca. 1, o ' . . ·c în galanterie ş1 manufactura, 
t tv str Traian este cucen a, 

aproape oa a V • -O • la ie adică r976 suflete; Tg.-Jiu - r95r 
de Evrei; număra 8 Yo di~po~u_ J-1 ' şi Craiova câte 20 % - respectiv : 
suflete, Caracal I5 %-27 9: : a ceta v numai cu 3 .. 70 % - adică cu 

. . flete Provmcia con eaza . . . 1 
4r52 ş1 r3r9 su · v. i r 386.5 româneşti. Dar cntenu 

. şti faţă de 552 strame Ş , 1 520 firme evree . . V • , felul întreprinderii, m amp oa-
v , v ul firmelor c1 sta numai m . . , 

nu stam numar ' V , ultiplicitatea relaţ1un1lor m care 
· al 1 · care lucreaza m m · Iea. cap1t u u1 cu . . . d' . d metodele de lucru, de feluritele 

este angrenată. dar mai d~pm le. şif e. tav de atitudinea negustornlui. 
a cliente ei ascma . · . 

mijloace de acaparare . ul . t' ă în balanţa bilanţului final. 
f · rtanţa dever u1 a aru V •. • 

Şi, la me, i~po A ferindu-se la această problemă, .spune ca 
Un cronicar valcean, r~ . . eamă după războiu în mijlocul 

ult, . te de războiu ş1 mai cu s , . . 
„nu.cu m . ma:µ. V • V cu trecutul, cu obiceiurile şi cu Clat111ele ei, 
acestei negu.stonm1 baştmaşa, V. . ri au adus cu ele altă menta:li-
au în&put să apară el~:nente st.ra1:e, c~ omenia băştinaşilor." Fiindcă 
tate, alte metode, stra1ne de. cibnsl~a sş b care s'au adăpostit unii faliţi 

V f embleme s1m o 1ce u 
au aparut urne cu . . . • . . u nume împrumutate, fără răspun-
rea.bilitaţi sau tolbag11 .p1struiaţ1 ş1 c . d At dorul se a se pricopsi. 

v v lt 1 :ătun cu aceste locun, eca . . . 
de:re, fara a e ~g . . . f t. hahami s' au făcut manufactunşti 
Astfel, vânzători ~e.ş::eturi ş1 ?~1 tricota·~ şi încălţăminte, vopsitorii 
şi tinichigii; iar. m:~1ţ.i.i n,eg~tor: ~tori an J rosişti de piei scumpe, ~tc.,2) 
s'au făcut drogh:şt1: s~rvitorn, ::~i închip~ţi-vă ravagiile săvârşite m 
Iată unde sta pnmeJclla cea ma ·1' , Al eni căzuţi sub strivitoarea apă-

vţ ul i c:i a negustori or va c J V 

punga cetă ean u „ . . , ~ V de 44 firme cad, înainte de raz-
sare a. . .acestor noui mosafiri ~ m numar 

A V de ~ 3) ' 
boiu, erau m ~umar A J · ·. C . r au început să-şi piardă fisionomia 

T.-Sevenln, R.-V~c~~~i::~~~~~ Craiova, pe ici pe colo, câte un 
şi rezistenţa o teneasca, " . . 

-
_:_,_ __ _:.,.· -·"-- · 'l V c ·m şi altădată, · . · l _Negustorimea va ceana a u V • 

r) Anuarele respective. ~) Nicu eseu N Pleşoianu - în Credinţa noastra din 
în „Universul" din. 22 Martie 1938. 3) - eagu . 

Oct. 1937. 
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parazit din seminţia lui ]uda, fără perciuni şi fără s~ gâjie, apărea timid, 
înfipt doar cu botul în trupul comerţului oltenesc, fără să-i poată aduce 
·vre-o văt,ămare. Două trei firme, la atâta se reducea aşezarea Iudeilor 
în Craiova," scrie un cronicar. Astăzi, din r565 firme: r88 străine, r28 
aşaportari, 989 româneşti şi 265 evreeşti - în cari nu intră profesiuni 

libere, profesori, personal de sinagogi, etc. Indrăzneala acestor negustori 
evrei nu cunoaşte bunul simţ şi nici cele mai elementare îndatoriri faţă 
de colegii băştinaşi - aşa, ei îndemnau prin circulări pe clineţii din 
judeţ să-şi amâne venirea în oraş pâ".ă după sărbătorile lor. 

Trecem pe linia ferată care duce spre Moldova. Mizilul a zvârlit 
de mult pe cei câţiva Evrei şi, de atunci, nimeni n'a.îndrăznit să se mai 
aşeze şi să se afirme în nici un fel. In schimb, în Buzău, 90% din comerţ 
în plin centru este jidovesc. Nu mai există nici un angrosist român de 
manufactură. Ziua de 28 Septembrie, anul nou evreesc, este ziua ruşinii 
naţionale pentru Buzoieni. La R.-Sărat, .manufactură şi galanterie, 
wmerţ de pielărie şi încălţăminte, de vinuri, de cherestea şi de cereale 
- aproape sută în sută, este evreesc. Se spunea că, în târgurile moldo
vene, fiecare cocioabă sau şandrama îşi avea şi polobocul cu rachiu 
în dosul ei. Am văzut, în acest orăşel, cum unii manufacturişti evrei 
- cu părinţi descinşi din înfiorătoarele vaduri ale Galiţiei sau ale Mării 
Caspice - stau, sub tejghea şi pe tejghea, cu garafele pline de basamac 
.<:a 13ă poată atrage pe clientul ţăran. Şi aceştia deţin, în mrejele lor, 
tot. comerţul mare şi mic de galanterie şi manufactură în întregul judeţ 
Şi parte în cele vecine. . 

In târguri şi târguşoare ale judeţelor Brăila şi Ialomiţa şi altele 
proapiate sau depărtate, stăpânesc tot ei comerţul de manufactură, 
e cherestea şi de cereale, toate depozitele de mărfuri şi toată indus-
ria, precum şi tot comerţul de import-export. 

In judeţul Prahova, avem marele centru Pfoeşti, cu 24 % Evrei 
20324, 9 % străini - 8073 şi 58r98 Români ; Judeţul numără 637 

'rme evreeşti, 326 străine şi 63r2 firme româneşti. Iată, aşa dar, toate 
ementele aparente ca să tragem concluzia că, în judeţ şi în oraş, însem
vm foarte mult. Realitatea, însă, o prinde şi cel mai naiv. Ploeştii este, 
ai mult ca ori care altul, încăput pe mâini străine, cu firme însemnând 

apitaluri considerabile, multe din. ele de miliarde, ceeace înseamnă 
totală asfixiere a elementului autochton, cu prăvălioare de mâna a 

reia, cu zeci de mii de muncitori ne~alificaţi, cu slujbaşi plătiţi ca vai 
e lume, faţă de nababii petrolului plătiţi cu sute de mii Şi milioane 
nual. Aici, marea rezistenţă a opus-o elementul ardelenesc pe câmpul 
omerţului şi al industriei mijlocii. 

Străinii, cu deosebire Evreii, au cucerit şi îndepărtate colţuri şi 

u departe, zăcămintele de guarţ dela Vălenii de Munte, întreprindere 
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a unuia Leibovici qare le exploate~ză fără nici un ~crupul. cum, eu atât 
durere, scria şi protesta în pustiu N. Iorga. 

In Bucureşti, odată cu întregirea hotarelor, măvala este nestăvilit 
şi; zi de zi, se scurg în valuri, de peste tot cuprinsul ţării şi din toate 
colţurile lumii. După date sevite d cercetători, ei ajung, !n. 1?38, să. 
numere, la o populaţie totală de 712680, faţă de 493457 Romani şi 40019 
alte neamuri, 179204 suflete .:__aşa că, cu drept cuvânt, observă utl 
cronicar, numai Evreii din Bucureşti, fac, ca număr, cât toţi Evreii din 

Palestina la un loc 1). . 

Aici, Evreii nu s'au mărginit 1a vechile aşezări. De mult, au dispă:::: 
rut sub târnăcon vechile case din centru şi, în locul lor, s'au ridicat 
blocuri anonime, 'au urcat dealurile Filaretului şi al Spirei, de.mult s'au 
lăsat la Cotroceni, au pus stăpânire pe nouile cartiere ;___ Jianu şi par
curile până în Băneasa· şi mai pe toate ferme~e ~ealu~gul mari.lor şos~le~ 
naţionale. Şi au la dispoziţie bulevarde largi şi luminate ag1orno, i . 
băştinaşii stau la margini, crbăcăind în noroiu şi întunerec, în ml~ştini,. 
şi boli secerătoare. Calea Victoriei cu toate pasagiile ce se desfac d:n ea> 
str. Regală, str. Academiei, bd. Brătianu şi Elisabeta cu lumea rnter-:: 
lopă a localurilor de distracţie şi aproape toate cinematografele - toate 
sunt aproape de sută evreeşti. Oborul nu mai este de ~u~t ~omânesc.' 
calea Tufoşilor, un ghetto anneano-evreesc; pe calea Griviţei, magazi
nele româneşti se numără pe degete. Calea Victoriei, Lipscani şi calea 
Grivitei au, devenit cetăţi ale finanţei şi puterii jidoveşti~). . 

'străzile unde, anual, se face dever de câteva zeci de miliarde lei, 
şi unde toată capitala şi provincia îşi v~rsă -:- pe lux ş~. frivolităţi! 
adesea - ultimele economii, ca str. Lipsanilor şi Gabrovei;ii- centru, 
marilor depozite de manufactură şi ·al c;elei mai nestăpânite burse, 
negre - Şelari şi Sf. Nicolae, Smârdan, Moşilor, Bărăţiei, Decebal 
Coltei, Carol, Oizuz, Tei ţi Sfinţilor, toate străzile centrale unde pul
sea;ă cea mai intensă mişcare economică, toate sunt jidoveşti şi străine
după nume şi origină, după capital şi conducere. . . 

Umblati odată, în zilele de Purim, prin toate aceste artere bogate ş1 .. 
veţi vedea ;e a văzut şi subsemnatul. 3) Să parcugem, într'o zi - ne 

r) N. Popp, st. Cit. 2) Zi'arele. 3) Pe str. Lir:scani, Ş drogheri~ ~o:nâneşti, i:~ 
magazin de fierărie, una sau două· de manufactură ş1 alte c~teva de m1ci:, 1?1.P?rtanţa, 
Je str. Patriei: o vopselărie şi 2 _magazine de manufactura_; pe _str .. ~araţie1: _3-~ 
kagazine de mobile şi.2 de manufactură:: Popp şi Bun:scu ş1 St01co:1c1; pe~tr. 01t~z · 
7-8 armeneşti: în Pasagiul Francez, numai 2 armeneşti; pe str. ::arafi, nu:i:i~1 ui: fnzei; 
român; pe str. Decebal, o singură firmă importantă româneas~a :. Th: D1msch10tu_ ?: 
Fiii; pe str. Gabroveni, cam vreo 2 Români, câţiv'.1. Armeni ,ş1 ma1 2-3 creşt!ll~ '. 
pe str. Şelari şi Sf. Nicolae Şelari: câte 3-4 creştinr; pe Smardan, vre-o 13 -1„' 
pe calea l\foşil~r, câteva depozite de geamuri, de pielărie,c!1irurgi:ale, tec:imce, :a:a~i~e
rie, etc. Acestea tOate sunt, natural, impresii ce le culege once trecato: cur~:°s, straba!ai.d, 
cu ochii deschişi, toate aceste .centre ale capitalei, acolo, unde, alţadata, se ~:sfaşi;ri: 
i'ârgul din Năuntru, cu toate ramificaţiile ce au supravieiuit şi unde negusto111 ramam 
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îndeamnă un publicist :---::- toată gama nevoilor noastre frivole sau 
utile şi vom da de rezultat/mult mai dramatice ca acelea de până acum -
Românul îşi varsă ultimul ban în punga Evreului :i-). 

Aceasta este, în linii mari şi în cuvinte neputincioase, :imaginea 
alidă a capitalei unei ţări de 20 milioane locuitori, oraş unde au născut, 
in mituire ~i numai din ?peculă, cele mai mari' bogăţii car:i, însă, nu ne 
arţin nouă, ci numai elementelor parazitare şi interlope cari s'au 

ăscut, ei sau părinţii lor, în părţi ale lumii de care astăzi li e ruşine 
ă-şi mai aducă aminte sau n'au cunoştinţă de ele. 

Şi vom închei.a această tragedie cu câteva reflexiuni ale lui N . . ~ 
orga : „Aici, în ţară, este o roadere înceată, este o putere corosivă care 
ace din ce în ce mai puţin loc pentru noi. Este o sărăcie în mahalele 
U:cureştiului ca în oraşele suprapopulate ale Chinei. Oamenii trăesc 
mijlocul mlaştinilor; îi rod bolile mizeriei. Reprezentanţi ai unei Eu-

1rope care moare, aici, suntem înconjuraţi de cercul acesta care ne strân
ge necontenit, al scursorilor asiatice. Românul a ajuns vita Ovreiuţui". 

g) .Porturile noastre dunărene şi maritime. 

„Negoţul la Dunăre şi la Mare se face până azi - spunea N. 
rainic la. o conferinţă - de oameni cu pasport în buzunar". 2) Aşa 

fau lucrurile cel puţin în cele trei mari porturi ale noastre : Galaţii, 
răila şi Constanţa. Un fenomen nou a apărut imediat .după războiu: 

nvazia iudaică către aceste .porturi prin armatori evrei, cu instalaţii 
e import-export evreeşti în locul celor levantine„ de când Palestina 
luat fiinţă. Aici, în Constanţa, au început să-şi aibă sediul - spune 

n cronicar - toate societăţile jidoveşti de mare comerţ, cei mai abili 
· şmecheri achizitori de cereale, în acest mare port, mişună cei mai 
nverşunaţi duşmani ai comerţului naţional 3). 

Un fenomen foarte firesc se observă: cu cât ne apropiăm de mare 
i de gurile Dunării, cu atâta străinii şi Evreii devin - şi ca populaţie 

creştini îşi făceau negoţul cinstit, mulţ\lmindu-şi clientela şi îmtcgăţindu·Ee şi pe el, 
deşti dar mândri de funcţiunea socială ce o îndeplineau. Şi, dela acest negoţ atât de 
e cinstit chiar de Apus, am ajuns la acela de astăzi mânat numai de pofte de
tig neîngrădit şi, în aşa măsură, că la deverul de zeci de mld. al Lipscanilor, Ro-

ânii participă de-abia cu 0,50 %. r) Nu trebue să trecem cu vederea nici acel co
erţ indecent ce se practică cu bocceaua prin '(!asele oamenilor şi prin toate instituţi,ile 
blice şi particulare şi nici acela/de pe trotuarele străzilor sau din înfundăturile imo, 
elor, de către toţi Evreii sau străinii - vânzători de lucruri degradate sau furate 
a faliment sau scăpate dela foc.- cum strigă ei, comerţ dela care s'au ridicat, în 
rt timp, la magazinul nobil de manufactură şi bijuterii sau la marele comerţ. De 

enea, am mai vorbit, cu alt prilej, şi despre bursele oficiale şi cele negre, la care 
negociază efecte şi acţiuni sau mărfuri cari au ocolit vigilenţa fiscului şi cari se stre
ară din mână.în mână, fără a contribui cu ceva la sarcinile statului sau a aduce, 
in aceasta, vre-un serviciu marelui public. 2) „La Marea cea Mare". 3) Viaţa econo-
ică a Dobrogei în mâna străinilor, de D. Gherasse. · 
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şi ca procent de firme - foarte numeroşi. Dăm aci alăturatul tablo: 
care vorbeşte dela sine, 1) deşi nu cuprinde decât numai firmele cu mar 
greutate sub acest raport. 

Cereale Cherestea I 

I i I ~ ~I g I ţ IE- ~ 1·~ 1·~ IE-I~ 1·~ J·e ,... (/) IZ0r:Q<IZ0>4<U~.::.::&l 

Exportatori 
Populaţie Firme 

Judeţe 

I I 
'E -oraşe 

â '8 ;; .... o > .):j 
IZ fll (/) 

Teleorman 4257 70 238 T. ::VIăgurele 8391 945 n55 - -

V1aşca . . 2943 60 135 Giurgiu . 16191 4149 4188 - -

Ialomiţa . 3546 123 169 Călăraşi . 14n9 5u3 2124- - - - - - - - - -

Constanţa 3161 304 1235 Constanţa 34812 19681 11219 2 7 5 4 - - - - 6 

Brăila . . 2887 675 235 Brăila. 

.Covurlui . 1352 1418 458 Galaţi. 

18146 2650 24601 

44655 23101 S:559 l 2 21 l - - - - 4 

53II9 32205 24526 l l 20 I 4 22 27 J 6 

1171287 85193151.771 4 10\461 + 4 22,27 

Din cele expuse în perioada anterioară, reamintim că, încă dela 1899 
portul Galaţi număra 679firmeevreeşti-adică 42.50 % faţă de 464firm 

Export în tone 

~, I ·Cereale Petrol I Chesretea I Vite I 
;:; I .;] ;::: 
< 

Galaţi ··1 •• I.477.00? 2•1 •• 

Brăila 10.174.000 23
/ 35 

onstanţa 4.879.352 211 •• 

Total 16.350.352 

onstanţa .. . 1936 543.095 5.519 .. 402 84.447 19.490 

creştine şi 453 diverse, iar în comunele rurale, Evreii posedau 82 firme faţ~ 
de r79 creştine -64 %, restul fiind străine. 2) Natural, nici importanţa co 
merţului de atunci şi nici aceea a capitalului nu atinsese marginile de as 
tăzi. In 1930, găsim 922 patentari evrei-40.70 %>faţă de 1341 creştini.3 

1) Din Anuarul importatorilor şi exportatorilor" pe 1938; am extras firme! 
exportatoare, ~elelalte date sunt luate după N. Popp, st. ci~at .. Judeţe Firm .. 
Români Evrei Străini Oraşe Populaţie Rom .. Evr. Str. Exportatori Cereale Rom. Gr 
Evr. Alţii Cherestea R. G; E. A. Div_erse R. G. E. A. 2) Verax, o. c„ 261, tablou 63 
3) Ibid., p. 162 şi 302, tablou 44 ş1 47· 
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Tragicul situaţiei constă, astăzi, în aceea că şi numărul firmelor 
româneşti este .cu muit inferior celor deţinute de Evrei - adl.că 44 % 
evreeşti faţă de 41 % româneşti, iar volumul afacerilor este infim faţă 
de acela al Evreilor. După declaraţiile lui I. Borvizeanu, preşedintele 
C. C. L din acest mare port, volumul afacerilor efectuate de străini este 
de 4 mld., pe câtă vreme acela al Românilor nu trece de roo rnil., 
adică 40,1 pentru străini. 1) Ca şi la Brăila şi la Constanţ.a, are loc ex
portul de petrol, cereale şi cherest~a - şi există, în acest port, de-abia 
r exportator de cereale român şi nuwai patru exportatori de cherestea ; 
iar la marele import de coloniale, există un sh1gur Român, dar nu şi la 
manufactură şi alte articole. . 

Ca să ne dăm seama de impo1tanţ.a afacerilor, să luăm în consi
derare aceste trei elemente : exportul, importul şi veniturile încasate 
de aceste trei mari porturi. Datele sunt luate pe lungi perioade din luc
crarea lui N. Ştefan - fost preşedinte al Camerei de Comerţ şi de In
dustrie al municipiului Constant.a 2) Din analiza aci alăturatului tablou. 
ne putem face o idee aproximativă de volumul afacerilor, ca şi de ele
mentul etnic care beneficiază de marile câştiguri realizate. 

La exportul colosal de cereale al Brăilei, Românii participă cu un 
singur cerealist - după cum, se vede din tabloul I. Marele contingent 
de cerealişti greci de altădată s'a redus numai la câţ.iva - restul sunt 

Import Total trafic Venituri în mii lei 

-
/ , 

1 · 

I I 
;::: 

In tone In ion~ 
;::: 

Venituri Investiţii Excedente .;::: .;j < 

<• 1 •.• 737.000 7.296.000 19[„ 603.767 430.000 16.051 

" 255:126 12.34r.192 " 370.784 252 .. 861 130.633 

''' ·· 2.086.557 44.609.416 " 2.933.426 I.933.000 I.765.642 

3.098.683 64.219.608 - 3.917.977 2.675 .. 861 2.057.326 

I / 

străini şi Evr~i. Armatorii şi mijlocitorii oficiali sunt terorizaţi de Evrei, 
cari a:u monopoliz:rt toată ·piaţa navlului. 

Trecem la Constanţa, acea „Perlă a Mării-Negre" cum au bote
zat-o poeţii şi visătorii noştri. Pentru elementul băştinaş, ea rămâne 
un şantier unde se depune o muncă aprigă. şi se varsă lacrămi amare 

r) Din cuvântarea ţinută la inaugurarea şcoalei coru. sup. practice din Galaţi. 
Vezi ziarele din Ian. 1939· 2) Problema porturllor maritime: Galaţi, Brăila, Cons
tanţa - 1938. 
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pentru o bucată de pâine neagră. Românii rămân pescuitorii de perle 
în slujba beneficiarilor străini şi Evrei - toţi la un loc 30.900 - 53 
(respectiv : n219 şi 19681)1). Şi aici, elementul românesc este înghesuit 
la periferia vieţii economice, iar străinii dispun de centrul bogat şi de 
toate stabilimentele cu capitaluri formidabile şi cu Câştiguri fabuloase. 

Numai noi, Românii, n' am înţeles marea valoare a mării din punct 
de vedere economic - spune, cu multă dreptate, un public1st. Din 
timpuri vechi, străinii au domnit, iar astăzi, Evreii şi străinii ocupă 
aceste puncte stragegice ... toţi de incertă provenienţă, heimatloşi fără 
identitate clară, vagabonzi paşaportari. 2) Noi, Românii, ne-am făcut 
mândria de a o vizita câteva zile pe an sau timp de o lună, de a cheltui 
bună parte din economii sau împrumuturi sângeroase la Casino ; de a 
ne risipi altă parte împortantă pe toalete ce trebuesc neapărat etalate 
ca să impresioneze pe cei de pe faleză sau pe vecini, la hoteluri şi re
staurante de lux, la Mamaia ş(la Eforie; de a ne fotografia la bustul 
foi Eminescu şi· de a ne înapoia, cu aceiaşi mândrie dar cu buzunarul 
gol de gologani, şi plin de angajamente, pe un an sau pe un şir de ani. 
Numai vechile popoare -începând cu argonauţii, Veneţienii, Geno
vezii, Elinii -i-au înţeles şi frumuseţea şi virtuţile aducătoare d<1 mari 
câştiguri, instalându-se ca armatori sau negustori, făcând din schele şi 
din porturi marile lor contoare. Prin scheleie şi porturile de astăzi, Grecii 
sunt o verigă de continuitate a marelui şir de înaintaşi; presăraţi, astăzi, 
dela T. Severin la Sulina şi dela C.-Albă la Mangalia şi Bakic, cu singura 
deoseoire, ·că .vechii Greci aduceau cu ei instituţii şi răspândeau o fru-
moasă· civilizaţie. · 

In timpurile din urmă, un neam nou care a trăit, la vremea lui, 
'viaţa nomadă prin pustiurile arse de soare, dar n'a ştiut să dăltuiasă o 
bârnă de barcă sau de corabie, care n'a ştiut să ţeasă sau să aşeze o 
pânză şi să l~ge odgonul de catarg sau care n'a ştiut să ia în mâini 
lopata ca să vâslească, acest neam a fost apucat, pe neaşteptate, de 
p melancolie a mării şi a. început să-i placă apele fluviului şi valurile 
Thalassei - toate aducătoare .... de sănătate, dar. înainte de toate, de 
câştiguri mari şi nemuncite. Din vasta mişcare a porturilor, beneficiază, 
înainte de toate, Evreul. Fiindcă după ultimele relaţiuni, din 40 cerea
lişti, 16 străini-din cari IO greci şi 6 armeni-şi 22 jidoveşti, iar sin
gurii Români sunt S. Dallas şi Sp. Panaitescu. Firma care deţinemono 
polul încărcării şi ~ descărcării vapoarelor este. a unuia J. Salmanovici 3). 

Din cele 20 agenţii de vase străine, una singură Sterie Dallas este ro
mânească, 4) precum şi S. M. R. cu câţiva agenţi - mai mult sau mai 

I 
.l 

I) N. Popp, st. cit. 2) Por. Vremii din rr Aug. 1938. 3) Por. Vremii 1939· 
4) Sterie Dallas este român originar din Magarova-Bitolia; iar G. Bessi din Clisura. 
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uţirijRomâni, ceeace se observă şi la agenţiile de vapoare unite, cu Ull 

iocent ridicat de funcţiopari străini. Biurounle de vămuiri şi de ex~ 
ediţii sunt şi ele, sub raportul etnic : II evreeşti, 4 greceşti, 5 curat 
omâneşti, din Cai"i una a doi Români macedoneni·: Sterie Dallas şi 
eorge Bessii Fii 1). La toţi aceştia, se adaogă mijlocitoti .şi agenţi de 

felul cari mişună prin gări, oboare, târguri şi port. Din tot traficul 
e mărfuri şi de călători, se poate lesne deduce câştigurile fabuloase ce 
egistrează aceste firme, în 95° % străine. 

Plaga mare a Constanţei este invazia iudaică din ce în ce mai 
centuată şi îndrăzneala fără frâu a paşaportarilor. La Mangalia, un 
are centru colector de cereale, marii angrosişti de pe piaţă sunt Greci 
Armeni paşaportari. La Constanţa, mulţi din ac~ştia exercită negoţul 
câ:rcmmă, servindu-se de câte un Român sau cetăţean; tavernele 

·n. centru - baruri sau case rău fa.mate - în mare parte ale lor, au 
ansformat frumosul centru al acestui oraş în adevărat târg de sarne 
·e. ·Toţi aceşti invadatori exercită şi comerţul preţios cu câştiguri fa

oase de manufactură şi galanterie, de cherestea şi fierărie, etc:, pre
m tot ei stăpânesc industria morăritului, cea textilă Ş,i de uleiu; ri:. 
riile, etc. In schimb, noi, Românii, am admirat pitorescul Constanţei 

· localurile de distracţie, dar am dispreţuit nesecatele .. ei bogăţii. 
Să nu se. creadă, totuşi, că tot importul şi exportul se reduce numai 

traficul prin aceste trei porturi. Mare parte din ac~sta are Joc şi prin 
te puncte de frontieră - oficiale sau clandestine - unde stăpânesc 
tEvreii. 

h, „Paradisuri cari ni se fură". 

Astfel şi-a intitulat un articol de gazetă pubhc1stul Al. Gr~gorian. 2) 

r în acest atât de scurt articol răcneşte o întreagă trageaie naţională 
înstrăinarea şi evreizarea celor mai frumoase colţuri ale ţării noastre, 
lţuri pline de piforesc, cu ape şi codri falnici ,dătători de viaţă şi Îtil-
l:ori la muncă nouă, cu izvoare tămăduitoare a tuturor bolilor de cari 
eră numai bieţii Români - slujbaşi la stat irosindu-se prin birouri, 
catedra şcolii sau a judecătoriei; ostaşi cari şi-au lăsat parte din 

embre pe câmpurile de luptă ; tineri şi copii slăbiţi de inaniţie şi din 
să de îngrijire ; fete cari îşi scuipă în sânge sănătatea prin ateliere 
eeşti. Şi totuşi, de toate aceste binefaceri' şi frumuseţi se bucură 

ai Evreii. · 

r) Iată câtev~ firme mari : străine -Anglo-American Agency - englezi şi ameri-
'i, Gatorno-italieni; evreeşti--Ll. Bercovici, Cunard Line, Kanel, Nicu Menelau, Raul 
A. şi Co., \Va+son et Jonell; paşaportari: Capato et Macri, Gaetano Xantopol ct 

„ Kyriakides N. G., Solari Brothers şi fraţii G. Syngras. ·Porunca Vremii din Kov. 
8. 2) Univ. din 16 Aug. 1938~ 



Să dăm aseultare la' câteva rânduri ale delicatului publicist 
„Astăzi, nu sunt decât foarte puţini Români şi încolo numai evrei 
unguri proprietari de vile aici (la Ghikoş -'-Lacul Roşu). Din pes 
douăzeci de pensiuni, una singură, Casa Albă, e românească. Nu e · 
un restaurant românesc, nici o cârciumă şi mel o prăvălie româneas 
în acest ţinut unde ţăranii spun ca pe vremea strămoşului Traia 
farina, manuri (făină şi mâini), dar Uftde năvălitorii vor să desfigure; 
totul. Până şi zarzavagiul cu dugheana pusă pe rotile e un străin, 
evreu ... " Dar nu numai în acest ,colţ minunat a pătruns Evreul şi 
alungat pe băştinaşi. „Situaţia aceasta tragică se repetă aidoma I 
Tuşnad, la Malnaş, la Borsec, aproape în toate staţiunile climatice a 
TraRsilvaniei ... E o monstruozitate ce se întâmplă în aceste staţiuni al 
României ! " încheie cu amărăciune şi revoltă. 

N; Iorga, referindurse la acelaş obiect, scrie cu acelaş amar şi acei 
indignare: 1) „Dar, pe lângă negustori, sunt dela un timp pe aici 
„plaisirişti", familii întregi cari vin la aer,-doar aproape e Slănicul 
Prahova, ale cărei băi au o clientelă, aproape exclusiv. evreiască. Aici, vi 
hahamul luâ~du-şi în fiecare an locul în primire, ca să nu se consu 
păsări tăiate contra prescripţiilor rituale. Vizitatorii ~,de plăcere" pre 
gătesc drumul negustorilor. Dar pe alături ei caută, ca oameni filantropi 
să „civilizeze" populaţia. Şi cutare femeie dintre dînşii arată femeii 
noastre ce prostie e să se meargă la biserică". 

Minunatele staţiuni balneo-climatice din Săcuime, ca Bodoc, c 
minunatele sale izvoare alcaline carbogazoase; „Perla" şi „Matild'! 
Covasna-Voineşti, Sângeorgiu de Mureş, Sovata, _Elopatak-Vâlcel 
şi altele, nenumărate, cu nepreţuite ape curative şi toate aşezate într'u 
pitoresc ce rivalizează cu cele mai căutate staţiuni similare din Occiden 
unde boierii şi parveniţii noştli îşi risipesc avutul, toate sunt copleşit 
de străini şi. Jidani, numai Românul nu s'a putut bucura de câtev 
săptămâni de recreaţiune şi de reîntremare a sănătăţii lui zdrunci~at 
Şi să pornim din câmpia Bârsei până spre Câmpina: Braşov, cu toa 
satele lui curate şi frumoase, Timiş şi Predeal, Azuga şi Buşteni, Sin.ai 
şi Poiana Ţapului -tot acel şirag de aşezăn minunate, creaţiuni al 
naturii şi ale Românului, Comarnic şi Breaza, etc. Treceţi pela primv 
riile respective şi număraţi familiile româneşti ş1 cele evreeşti sau trece 
pe drumurile staţiumlor, abateţi-vă pela marile hot~luri şi parcuri, trece 
din vilă în vilă şi din casă în casă, şi atunci, vă veţi întreba, frecându-V 
la ochi, unde vă găsiţi, în ce ţară anume; mai abateţi-vă la cazinou · 
şi cluburi, cari, toate, sunt explOatate de ei, şi, atunci, veţi trage în 
cheierea că ţara aceasta poartă numele de ţară românească şi că sta 

II Neamul Românesc în „Sămănători de ruine şi pustiu". 

ţiunile se găsesc pe harta României, aşa, prin o. diabolică întâmplare 
To:ul se perindă în faţa ochilor tăi sub forme halucinante, deznădăj
du1toare, revoltătoare. 

Luaţi pagina vilegiaturiştilor din Muntenia şi Oltenia - pe valea 
apelor: Ialomiţa cu ale ei: Vukana şi Târgovişte, Pucioasa şi Fieni;. 
Oltul cu ale lui Govora, Călimăneşti, Căciulata şi mănăstirea Coziei ~ 
Banatul cu ale lui: Mehadia, ~uziaş, Herculane şi Ivandu; Bihăria cu 
Felix, Băile Episcopiei şi altele la fel ; Bucovina - ţara minune, tinut 
de l::asme - cu ale ei: Vatra Dornei, şi toate celelalte; Basarabia cu 
Budachi, Bugaz şi Burnas; sau Moldova, cu toate mănăstirile pitoreşti 
- ctitorii ale voevozilor şi ierarhilor 01todoxi sau ale pi6şilor boieri -
la f~ecare aruncătură de praştie, cu ale ei orăşele înecate 1n lumfoă şi 
flon, ca P.-Neamţ. Şi coborâţi la Slănicul de Moldova. Şi.opriţi-vă aci! 
I~ .această staţiune balneo-climatică, proprietate a Eforiei Spitalelor 
civile, a?roape toate terenurile - spune un cronicar - sunt deţinute 
de Evrei, cumpărate dela acei cari au obţinut parcele pe preţ derizoriu 
sau. cari au fost împroprietăriţi şi a lipsit puţin ca întrea aceast orăşeJ. 

· să devină exclusiv proprietate evreiască". b 

In sezonul de ·vară,· trenuri de lux - aerodinamice, exprese şi: 
.aceelerate. - sunt luate cu asalt de străini - în majoritate copleşi
t~a~e de ~vrei - în drum spre Marea Neag!ă, Evrei din toate colţmile 
ţar11, ca sa cucerească un loc bun la staţiunile maritime superbe·: Ma
maia şi Constanţa, Agigea şi Carmen-SylvakTechir-Ghiol-Eforia (toate 
a~e~te.a ve~i:abile_ghett~-uri), Mangalia şi Bakic - destul de populate~ 
Aici, 1n 111s1pul ş1 valunle mării tămăduitoare de boli se bălăcesc tocn:ai 
aceia cari n'au muncit )li îşi etalează cărnurile etajate tocmai acelea carii 
n'au împuns, măcar odată cu acul în aerul viciat din ateliere cari n'au 
î~pins~oata un singur ceas la o fabrică, cari n'au stat pe c~ted;ă sau prin 
b:uroun .i;iăc~r o zi, ci au hălăduit de bine - un· an întreg Jn şir, un. 
şu de ,am m şu. 
~ .Da: cu aceasta nu s'a terminat. Prăsila lu~ Israel a căpătat dela 

razbo1u 1ncoace şi patima ascensiunii pnn munţi cu găzduiri costisi
~oare la cabană ş1 hanuri de munte precum şi patima distracţiilor/ de 
iarnă. „Astăvară, mergeau ~toţi la munte, la mare. Acum suntem în 
sezon de iarnă - scrie Pan M. Vizirescu. Se fac sporturi de înviorare~ 
Iat~-i îmbrăcaţi în costume scumpe, cu skiurile la spinare sau cu 
P.atl.nele pe braţ. Perechi şi perechi, urcă pe şoldurile ţării sau pe obrajii 
ei ş1 se avântă în chiote de fericire pe cărările~muntoase, despre care 

. vorbesc baladele şi legendele unui trecut şi par' că nu-ţi vine să crezi· 
'că ne mai aparţine. Poate, patinează şi pe acolo, tinerii din rasa nobilă 
a 1 ui Israel ! " 

Publkistul I. Vion, referindu-se la bilanţul încasărilor fiscului 
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după reţetele cazinourilor şi cluburilor, încasări ce reprezmtă sume 
derizorii, se întreabă în acest fel : ori socotelile sunt juste şi atunci merită 
ca toate aceste spelunci să fie închise, ori nu sunt juste şi atunci e nevoie 
să se găsească şi să se repare „spărtura." i) Dar ele au continuat să 
jefuiască pe vilegiaturişti - 95 % cari n' au muncit niciodată - şi să 
delecteze pe fiii şi pe fiicele lui Israel. 

Toate marile muncipii şi oraşe s'au îngrijit să pună la dispoziţia 
cetăţenilor o frântură de pădure şi de lac· în mijlocul marilor aglomerări, 
unde cetăţenii, obosiţi, să-şi întremeze, în răstimpul unei ore, puterile 
risipite pe ş~ntierele de muncă aprigă. Dar, nici aici, nu poţi să-şi tragi 
sufletul de atâta străinătate - băncile sunt ocupate de guvernante cari 
supraveghează pe aleele îmbâcsite· odraslele israelitene, în cărucioare 
scumpe sau în mâini cu jucării preţioase. Tot ce a putut scorni mintea 
omenească mai frumos şi tot ce caritatea creştinească a găsit mai re
creativ, par'că toate acestea le-a construit pentru asiguiarea fericirii 
nepoţilor lui Israel. . 

Şi, acum, să încheiăm aceste rânduri cu câteva date statistice pe 
cari ni le pune la îndemână colegul Napoleon Creţu în referatul cetit 
la congresul profesorilor secundari ţinut la Tg. Mureş, în Mai 1935· 
Iată.:.le: 18.000.000 creştini - Româru ş1 minoritari„ trimiteau, în 1934 •. 
35 .940 vizitatori, adică 27 % ; Evreii trimiteau, însă, 97 .160 -:= adică 
73 %· Cu alte cuvinte : 460 creştini trimiteau de-abia un ins ca să:-şi caute 
de sănătate~ pe câtă vreme, 9 Evrei trimiteau pe unul din ai lor ca să · 
cheltuiască, să se distreze şi să ne scmpe în obraz, pe noi toţi, 

„Din Boian la Vatra Dornii, A umplut omida cornii ... Şi, cum vin 
cu drum .de fier, Toate cântecele pier!" 

i) Ţara pe pragul .de a deveni proprietate israelită. 

V. Alecsandri, poet înzestrat şi cu mult simţ politic, întrebându-se, 
în şedinţa istorică din ro ,.Oct. 1879, a Senatului, ce sunt aceşti năvă
litori şi ce caută ei în ~ceastă ţară, răspundea cu intuiţia lui de profet : 
„Ţara este frumoasă, îmbelşugată; .ea are oraşe mari, drumm:i de fier, 
şosele, instituţii dezvoltate şi un popor neprevăzător ca toate popoarele 
de viţă latină.„ Ce este mai uşor decât a se' substitui locuitorilor acestei 

· ţări şi de a face din ţara întreagă o proprietate israelită ? " Cu ceva 
înaintea marefoi poet, 11n alt profet,. Marţian -plecând dela principiul 
că „o naţionalitate română presupune un pământ posedat de Români', 
- se ridica, în 1890, împotriva votului dat âe Camera munteană prin 
care se încuviinţa străinilor dreptul de e:. avea imobile. Grigore Ghica 
_observa, în 1865, că „năvălirea în proprietate a numeroasei poporaţii 
evreeşti ar fi cauza sigură de ruină pentru ţară." 
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Incă din cele mai vechi timpuri, proprietatea imobiliară era ferită 
cu sfinţenie de înstrăinare. 1) . Ştefan M. Racoviţă dispunea, în 1764, 
ca să nu se îngădme către }idovi înstrăfoarea de pământ, bălţi, păduri 
şi case; prin hrisoavele din 1766 şi 1776, Grigorie Ghica al Moldovei, 
interzice Jidovilor de a cumpăra vii şi a lua în arendă moşii şi crâşme 
1a sate; C. Moruzi repune cu multă asprime hrisovul din 1776 al celui 
dintâiu ; Al. l\favrocordat - zis Pârlea Vodă - le interzicea în 1782 
de a locui la sate şi de a ţme cârciume ; iar Alex. Moruzi, în 1804 oprea 
arenda de moşii. Intre 1782-1829, toată grija domnilor era să nu poată/ 
poseda imobile. Aşa : Scralat Calimachi, prin art. 1430 al codului ce-i 
poartă numele, interzicea Armenilor şi Evreilor de a poseda pă:t;nânturi, 
iar prin art. 143I., îngăduia Evreilor de a cumpăra case la oraşe, dar 
Armenii puteau să cumpere şi vii. Ion ~Sandu Sturdza al Moldovei cerea 
Porţii· să nu mai se îngăduie Evreilor de a cumpăra nu numai imobile 
orăşeneşti, dar şi grădini şi vii, de a lua în arendă moşii pe viaţă; Re
gulamentul Organic din Moldova le permitea doar de a poseda pămân
turi, nelocuite; etc. In Ardeal, până târziu de tot, n'aveau dreptul de 
a·avea pământ propriu; dar prin 1870, au profitat de evenimente ca să 
devină mari latifundiari. In Bucovina, ~ncă din 1867, li se dăduse.dreptul 

. eivll de a cumpăra moşii. 2) " 
Un cronicar din zilele noastre, după trei sferturi de veac dela 

alarma lui Ghica, scria nu de mult : „Rezultatele sunt sub ochii noştri : 
mai toate bogăţiile şi mai toate în,treprinderile bănoase sunt azi în mâini 
evreeşti şi minoritare; mai toată proprietatea ·urbană este înstrăinată, 
eţementul romanesc fiJ.nd împins spre periferie, pentru ca centrul, car
tierele comerciale şi cele· M lux să treacă, sub ochii noştri şi ai auto
ităţilor, în mâinile elementelor de pripas. Inferioritatea noastră sub 
ace~t raport a î:µceput să se accentueze în anii din urmă şi în oraşele 

echiului Regat, în frunte cu însăşi Capitala ţării." Ş1 odată cu această 
'nstră1nare, se închid şi bisericile, lăsând loc sinagogilor - în cetatea de 

aun am numărat 35. Lucrul acesta s'a petrecut aidoma şi în Turcia, 
nde vedem -'-scrie N. Batzaria - în centrul oraşelor, moschee închise 
· părăsite, nefiind ci.ne să le ducă grija şi să le frecventeze 3). 

Dar Evreii nu s'au mulţumit cu centrul. Ei, d~ mult, au început 
ă urce Filaretul şi Dealul Spirei, s'au aşezat temeinic în depresiunea 
otrocenilor şi au ieşit la aer curat şi pajişti verzi, în cartierele J:ianu 

I) Se atribue lui Ştefăniţă al llloldovei un hrisov din I526 prin care nu se în-
ăduia înstrăinarea către Jidovi. de pământ, păduri, bălţi şi chiar case şi doar ,_,nici 

posesiere". Dar documentul pare apocrif. Pe atunci ,nu se pomenea de populaţiuni 
eeşti numeroase, ci doar de ceva Jidovi trecători. 2) Vezi perioadele respective. 
H .. I. în Univ. din IS Aug. I937· .i.) Univ. din I7 April r937: „Ca în Turcia de 

~diţiioară". , 
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:şi Fforeasca. De acolo, întins, în Parc'ul Domeniilor-Arcul de Triumf, 
unde, din proprietarii iniţiali, dacă au rămas 25 % 1). Centru şi peri~. 
:ferie luxoasă ait fost cucerite, casă cu casă, stradă cu str~dă, cartier 
·cu cartier, de o populaţie fără nici o legătură cu rosturile româneşt{ 
:ale capitalei. Pe str. dr. Iuliu Barasch - ce nume de vornic va fi purtat 
cândva strada aceasta ? se întreabă cronicarul anonim - pe această 
stradă, stă în paragină biserica vornicului Udrican, văduvită de credin
·doşi, fără preot şi acum cu bolta căzută, cu turla spartă, cu zidurile. 
J>roptite cu pârghii de lemn şi,· alături de aceste r.:rtne '?ăr~ţe, ~e ri?ic~, 
:sfidător, palatul cultural şi sportiv „Barascheum al tinerilor 111de1 din 
Bucureşti. 2) Aici, ne-a dus invazia din I 838, când Jidovii s'au aşezat 

·câteva sute în Jigniţa, în mahalau~ Bradului, a Oltenilor, a.Sf. Vineri ... Şi, 
·de aci, ca o apă nevăzută, ca u11 atfşman rteadprmit,.s'a întins, mereu şi tot 
:înainte, ca un cancer, ca o pecingine, ca o caracatiţă care suge, suge 
mereu şi nu se satură. Şi au cumpărat vechile case boiereşti, le-au surpat 
·cu târnăcopul şi au durat blockhousuri colosale, încât unul singur va- .. 
lcîrează cât 500, cât r ooo, cât 5000 cociabe româneşti dela periferia ace
:Stui Chanan, unde trăesc, în mizerie şi noroaie, fără apă şi lumină, 
·departe de tot ce a putut să săvârşească civilzaţia, eroii. cari au cules 
:biruinţi şi au clădit o ţară mar~ şi rotundă ca o pâine românească .. 

Din r 7 miliarde lei învestiţi în construcţii în Bucureşti, în ultimii 
:ani, de-abia 3 miliarde sunt :i:omâneşti. 3) Intre r 925-I 936, dintr' un 
·capital de 35 miliarde, 29 sunt ale :Şvreilor - scrie Virginio Gayda 
.dela „ G10rnale d'Italia" ) . 

Oraşe, târguri şi târguşoare din provinciile ;ioui sau din Moldova 
toate au încăput în mâini străine şi evreeşti. La Slăn~cul Moldovei, au 
pus mâna pe toate parcelele cumpărate .de Rom~niA sau de cei ~ţn~ro
prietăriţi. 80 % din proprietatea Botoşamlor, ca ş1 targuşoarele dm Jur, 
:sunt evreeşti. Astăzi, unul ca Max Walder, pripăşit din America, a 
:ajuns, prin camătă, stăpân al celor mai mari imobile din Iaşi. Aşa s'au 
înstrăinat marile case booiereşti a.le 

1 
capitalei ·Moldovei, precum şi din 

-celelalte centre -mari şi mici. Incă din Jan. r903, în ZI comune urbane. 
. :ale acestei provincii, Evreii posedau 9089 proprietăţi. evaluate la rr3.370. 
/436 lei aur, adică gr 0Jo, pe câtă vreme creştinii posedau 2rr2r proprietăţi 

:în valoare.de lei z5z.rzr.7r8. 5) Şi a<::easta în timp foarte scurt. Fiindcă, 
târziu de tot, li s'a îngăduit Evreilor de a dobândi imboile. Documentele 
vorbesc de o-dedzie a Curţii de apel din Bucureşti, rnre permitea, în 
r873, Evreului M. Halfon de a poseda un imobil cumpărat. 

r) Univ. din 24 Aug. 1937. 2) Udticanii şi Baraşeum în Buna Vestire din r4 
Martie 1938. 3).N. I. Dragoş îu „Valahul" ~in Iulie-Aug. lg37, Nr. - 65. 4) In Giornale 
-d'Italia din Ian. 1938. 5) Veverca - l. cit. 
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Până la anexarea Bucovinei de către Austriaci, toată proprietatea 
rbană era aproape în .mâini româneşti. Astăzi, la Cernăuţi, doar ".'ecliile 
iserici stau mărturie în car.tierele odinioară româneşti. N'ouii magnaţi 
· banului ca Fokschaner, Anhauch şi alţii, stăpânesc zeci de imobile 
capitală. Toate oraşele şi târgurile bucovinene le stăpânesc tot 

vreii. Şi le stăpânesc de. mult, dacă, încă în r9rz, Evreii contau cu 
642 negustori din un total de ro3r2 faţă de 444 Români şi cu 509r 
eseriaşi din un total de 9322 faţă de j37 Români 1). Despre Basarabia 

· celelalte provincii privite sub acest raport, vorbeşte îndeajuns de eloc,.. 
ent tabloul de mai jos - o icoană rece de ceeace ne redă intuiţia de 
oată ziua, fiindcă avem de a face, şi de astădată, cu numere şi nu 
u. valori şi nu putem stabili o paralelă având ca âl doilea termen pro
rietăţile autochtonilor şi ale celorlalţi străini, ca să vedem, proporţional, 
ână unde s'a putut întinde invazia evreiască Z). · 

O luptă înceată dar categoric naţională s'a dus, dealuhgul vremu
ilor, când zvâcnea conştiinţa de rasă, dacă nu de naţiune, pentru apă
area proprietăţii rurale de orice atingere a străinilor şi Evreilor, cari, 
e mult, aveau marea proprietate grevată sub strivitoare sarcini cămă-
ăreşti şi pe care au reuşit să o lichideze distrugând clasa boierească. 
oa~te puţine bunuri imobiliare rurale posedau acei câţiva cetăţ~ni 
vrei până în r9r8. Odată cu intrarea lor în cetatea românească, însă, 
avut loc o invazie nestavilită spre sate, pe cari căutau s?. le acapareze 
·cu sufletul, cu bogăţiile şi pământul, totodată. 

In Basarabia, lucrurile au avut loc după un plan bine studiat şi 
întregime pus în practică, ajutaţi şi de oameni şi de legiuiri adhoc. 

ată, în sectorul Lambrovca -jud. Tighina, o moşie de 20.000 ha, 
caparată - prin votcă, camătă şi alte mijloace semite - dela ţărani, 
şti .beneficiari ai reformei agrare şi transformată de Evrei îtl colonii de 
xperienţă pentru tineretul „haluţim'', având ca îndrumători primari 
iagronomi, toţi Evrei - aceştia din urmă pripăşiţi din Rusia ca-să dea 
drumări comuniste coloniei „colhoz" de· 50 capi de familie. A doua 

olonie este acea dela Pârliţi-Bălţi a Evreilor cari au reuşit să fie împro- · 
rietăriţi în massă pe moşiile expropriate'dela ţărani „pentru cai de 
tilitate publică'', pe baza hotărârii No. I3.din 29 Febr. r938, a Comite-

1) I. E. Torouţiu - Îucrările citate 2) Datele din ace~t .tab!ou .. sunt un 
umat sistematizat extras din elementele centralizate de trei mstituţn;. p~n
a şi restul ţării de C.N,R. -unde, dealtfel,. i'stăzi, su:-it toate concentr~~e Şl .bine 
ematizate. Numerele curente 1-4 dela rubrica „Ibmo1le urban: evreeşti . pi;_1:esc 

·1 dmlnistrate de guvernăminte, iar cele dela 5-11 de C.N.R. Cele dmta1. re
~ et"aaveri întrate în patrimoniul statului până în 15 Iulie 1942, cele.de al doilea 

Zln a · 8 f ţ" d rezintă imobile declarate până în 21 Sept. 1942. Ş1 anume. 31:13 a a .e. 2;9·4;30 
luate. Din toate acestea, 2 • l: din _Bu~ureş~i .ş~ 794 din prov1n,c1e sunt definitiv. in-
te in patrimoniul statului p~in hota_:ân defimt1ve ale tuturor instanţelor - curţi de 
1 şi, comitete. centrale de }ude~ata. 

--·- ·-·--------
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ului agrar din Chişin~u, colonie aşezată pe () suprafaţă de 4824 ha., 
proprietate a obşt!ei N'edelnicil9r di~ Pârliţi-lăsa ţif ăiă pş'.lmă de pământ1) . 
_Artă colonie .a treia, este a soc·. cooperative ·;,Plugarul", cumpăiată'liela 
ininisterul agriculturii, eu capital· exclusiv evreesc şi pe o suprafaţă 
âe 190 h?-. a!abil din moşia Tipleşti, împărţindu-se Evreilor colonizaţi 
din Alexandre;ni-Târg. 2) Un cămătar evreu, Iosif Steghaus, a: acaparat, 
prin camătă şi speculă, z50 ha. dela sătrnii n<;:voiaşi din Heciu; · Ak-
xandren,i şi Tipleşti. 3). Etc. etc. . • ~ 

· Toate aceste înstrăinări şe f~ceau ·prin imtermediul soc. ,,Prietenii 
agricultorului evreu'', fondâtfin lg35, imediat după diszolvarea aceleia 
din Chişipl!.1, lucfâ'riCf mână în mâ1iă cu altă asociaţie „Tovărăşie şi în:.
·.· l]lnF': Prima, persoană juridică, este o reeditare camuflată afaimoasEi 
. oe. „J. C. A.", având ca obiect cumpărarea de terenuri ·agricole şi 
condusă de un comitet al~ătuit din ingineri, architecti, avocaţi, etc. 4

) 

Dar aceste colonii enumărnte mal. stis sunt doar o verigă d:in· siste-
. :tltul dt:;: colonii ;:igricole evreeŞti, răspândite peste t~t în Bucovina, Ma-
. ramuieş şi Basarabia şi susţinute cil ţonduri mari de două aso'<:~iaţii in
ternaţionale evieeşti : una J. C. A. (The J ewish Colonial Association) 
şi a doua A. J. R. F. (Ame1ican Joint Reconstiuction Foundation). 
\Ţecliile colonii de sub. regimul ţarist, părăsite în curând -precum 
a~ mai spus-o - şi dintre dri

1 

ramăseseră doar 6 şi acestea pe caie de 
dispariţie, a,u iuat un .avânt nestăvilit între 1918_:_i9j6. Legea pentru · 
marea reformă agrară ,a dat prHej şi populaţiunii e reeşti să benefideie 
şi să se dezvolte. Cele mat multe erau concentrate în Judeţele Soroca 
şi Bălţi cari produc 50 %. din recolta'florii soarelui ş\ pe care o prelucrau 
în întregime în fab!i~He de uleiu din coloniile evreeşti şi di:n capitalele 
de.judeţ. 5) In urma refer.mei agrare dln 1921/922, 3.cco familii ·evreeşti 
au primit parcele de câte 3-6 ha., ad~ogându-se la vechile colonii ele 
ca.re vorbeŞte şi 1 

Ruppin. Alţii au arendat pământuri şi s'au ocupat 'cu 
viticulturn şi ho.rticultura 6). • 

Colonii agricole evreeşti există şi în Bucovina, luate, sub ccrotire, 
încă din 1931, de J. C .. A. Ele erau aşezate în Coţmani, Văscăuti şi Vijniţa •. 
Tct J. C, A., a înfiinţat şi colonii în Maramureş, ca la Poeni, Repedea, 
Ruscov, Bors.a şi Moisei, pe o suprafaţă de 57co ha. In aceste centre se ur
mărea dezvoltarea industrializării şi c~merdalizăr.:i laptelui. Agrfcultori 
evrei mai sunt şi în cele trei Vişee, în Sieu şi alte centre. 7

) Păstoritul 
Evreilor se dezvolta şi el în paguba elementului românesc . 

1) Cuvântul dinlt.ZI Ian. 1938 şi Univ. din 27 Sept. 1937. 2 şi 3) Univ. din 25 
Ian. 1938 „Plugarii dela Alexandreni-Târg". 4) El. Negel în Univ:. din IO Iunie, 
1937. 5) Dr. E. Ţaţomir - Contribuţiuni la studiul Evreilor. 6) Ruppin .;__o. c., p. ro . 
Vezi şi H. Schuster-:- o. c., p. r56-157. 7) Dr. E. Ţaţomir, po. c., 

A. N. Hâciu. - Evreii în Ţările Româneşti. 32 
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Toate aceste colonii din Basarabia, Bucovina şi Maramureş erau 
sprijinite cu fonduri de cele 98 cooperative .de credi~ măru~t răspân
dite în toate localităţile urbane ~i rurale, populate m b~na parte d~ 
Evrei. Ele erau grupate, după războiu, în Centrala Cooperative.Io~ evre~?.h 
din România cu sediul la Chişinău şi întreţinute cu fondu~1 Şl spn3in 
moral de .cele două mari asociaţii mondiale evreeşti : J. C. A. ş1 A. J. R.F. 
Toate acestea urmăreau ;;asusţine cu toate mijloacel: indus.t~ializarea, 
comercializarea, valorificarea pro~uselor, uş~rând Şl pm~ticipareav ;a 
facerea instalaţiunilor necesare şi la fun.cţionarea l~r m :,eg~la ). 

Următor legii de organizare şi încurajare a ag!1culturn dm :22 

Ma t .. I 937. s'a deschi. ·s străinilor porţile stăpânirii către pămâ11turile 
r ie , · · ··i 

rurale _mai ales către pământurile agricole din zonele mumc1p11 or;:: 

9raşelor şi suburbanelor. Şi, pe cât~ vreme,.: pri? art. V~ se oprea ţăravnul 
de a cumpăra sau vinde, prin art 5 ş1 6, era imbiat stra1~i:_l de a :um~ara, 
aşa. că istoria n' a înregistrat . încă un caz de tenta tiv~ de s:~uc1der: 
naţională atât de categoric - reflectează auto~l articolului ),. A!ta 
ilustraţie. Intre I934-I938, din 326.22I ha., oferite sau scoase .1~ van~ 
~are, statul şi obştiile n'au achiziţionat decât Iz.2.48 ha. - ad1~a mai 
p11ţin ca 4 % -:- ceeace arată că dreptul ~e p~eemţmne al statulm, a fost 
ca şHnexistent, iar acest drept era aphcab1l a~iav ~ela_ ,so. ha., m su_:, 

. lăsăndu-se străinilor pradă tocmai micile propnetaţi. Tarz:u vde tot, 1n 
Ig3Ş însă fără succes, s'a lărgit exercitarea acestui dce:;t pana .la supra-
~aţa d,e I ha., înglobându-se şi proprietatea urbana. ) .. V •• 

· Prin conrupere şi alte manopere, au. fost deposedaţi ţara,mi ~e 
suprafeţe întinse d~ pământ arabil şi forestier, cum a fost caz~l mata~ 
tea regiuni şi din ţinutul Moţilor. 4) şi din .. 1 !'1~ran_:ureş~lm. Ba ş1 
loturile de hrană date prin legile de împr.opnetanre, mcepand cu cca 
d.ela I864, au fost· înstrăinate,. în virtutea nătângei legi care inventa=:e 
aşa zisa ciruclaţie liberă a bunurilor rurale. „ •• . 

Tot aşa Evreii au dat buzna şi în podgom. Vech11 po~go~em, 
neputând lupta dela egal la egal cu fabricanţii de spirt metilic. Ş~ cu 
falsificatorii de vinuri - frumoase şi scumpe cum le producea~ odata -
s'au :văzut siliţi, în târgurile moldovene, să în:hidă lo:alunle, de ~~s~ 
facere şi mulţi din ei să-şi vândă viile la Evrei. Aşa ~ mtr~t m mami 
evreeşti 0 mare parte din renumita podgorie a Ştefăneşhl~:. Şi c~ ace~sta. 
şi Cotnarii şi altele şi altele. Şi astfel, sti:.ăinii. şi Evren - ~Jut3:,ţi ,c~ 
credite de societăţile lor şi de bănci.le romaneşti - au devemt sta~am 

) D E Ţ ţo~ir op cit z) E. Hagi Mosco - Instrăinarea în Univ. din I? Apr~l. 
1 r. · a ~ • · · · . , · t" t t ă1n - m 

1937 şi H. r. o lege care nedreptăţeşte pe ţăra;i ş1 11:1~yr~p:pe areş e. ~:ţi~l r . obi-
Univ din n A ril. 1937. 3) Primatul românesc .1n dobandir~a prorpne n. <:r im .: 

1
. · , u 1· pdi'n 21 Dec 193s 4) Sunt arhicunoscute cazurile cu T1schler din Munţii 
tare, ·111. n v. . . . „ d' r t' . .c ~tu 

Apuseni ; cu Şandor Gheltberger care a deposedat. pe colomş~n • lll . ancuieş 1 
• u "' 

denberg din Săcuieni-Bihor care a furat pe ţărani cu 6200 Jugare · etc. etc. 
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pe fermele din jurul oraşelor, pe atâtea proprietăţi din oraşe şi subur
bane, din staţiunile climaterice ·şi turistice. 

Nu vom trece cu .vederea o metodă criminală de care s' au servit 
duşmanii ţării ca să golească de element naţional pământul nootru şi 
să se uşureze, astfel, aşezările evreeşti masive la noi. Nu> este vorba de 
emigrările Românilor ardeleni şi b~năţeni cari încep în preajma veacului 
nostru. Ci este vorba de exportul' de Români ardeleni cu femei şi copii 
peste ocean, tocmai la. San Paolo din Brazilia, în ţinutul ucigător cu 
imense plantaţii de cafea, devenit adevărat cimitir pentru nenorociţii 
emigranţi europeni, transportaţi ca nişte sclavi de liniile de navigaţie 
-transoceanice. Acest export îHnl~snea la noi „Cunard Line" şi „Lloyd 
.olandez", având ca conducători. şi comanditari ai întreprinderii pe 
Edgar şi Max Auschnitt. Este vorba de acel Max Auschnitt, admini.:. 
:strator delagat al „Resiţei", proprietar al soc. „Metalunit" şi director 
general al soc. „Titan Nădrag Calan" - acelaş care stăpânea mono
polul comenzilor şi furniturilor de stat, pe care l-a frustat cu miliarde 
:şi i-a periclitat înarmarea,. însusindu-şi în mod fraudulos enorme re
zerve de devize în străinătate ; a~elaş care în saloanele lui prinÎea re
geşte pe parlamentari, miniştri şi prefecţi şt care, cu agentura lui co
mercială şi politică, împânzise ţara cu. o reţea de spionaj care controla 
totul ;.acelaş Auschnitt care avea putere cât două ministere la un loc. 
.Prin întreprinderea lui a reuşit, vreme de doi ani, între I922-I942, să 
exporte 200.000 Români în Cuba, iar pe de altăparte, agenţii ai U. E. P„ 
~u geamantanele doldora cu bilete de liberă petrecere în alb, aduceau 
în ţară, prin gara Dochia, sute de mii de Evrei de peste Nistru. Această 
:acţiune criminală a făcut vâlvă şi a stârnit dezbateri furtunoase şi revol
tătoare în Parlament. 1) Dar, Max Auschnitt era în plină ascensiune 
:şi-l luase norocµl în braţe. 

Datorită unei munci bine organizate a guvernămintelor Buco
vinei şi Basarabiei, pr~cum şi a serviciilor C. N. R„ avem putinţa, astăzi, 

· -să ridicăm cortina asupra unei părţi numai din goliciunea de care· nu ne 
puteam face o idee limpege şi categorică. Nu sunt trecute în tablouri 
bunurile evreeşti în ţinuturile ardeleneşti cedate Ungariei în virtutea 

·..arl:>itrajului dela Viena. 
Să tragem, din cele două tablouri de mai sus, câteva încheieri. 

Analizând cu deamăntintul pe judeţe şi centre, avem de .stabilit cele ce 
urmează. 

a) Cele mai multe terenuri agricole le-au avut Evreii în judeţele 
Soroca. cu 7.890 ha.; Cernăuţi cu 7·?73 ;.Huniedoara cu 5.043 ha.; 

I) Vezi: Gr. Iunian - Cartea pentru ţărani şi muncitori; Univ. din 20 şi ZI 

Sept. 1937; Dezbateri.le parlamentare din Nov:. ·r924 cu declaraţiile dep. Victor Mol~ 
<l.ovanu - p. 12S şi r29; Mon. Of. din .8 Iunie, ·1922 ; etc. etc. 
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Bălţi cu 4.76o; Hotin cu 4.128; Timiş-Torontal cu 3.671; Botoşani cu 
3.232; Storojineţ cu 3.012; Orheiu cu 2.971 ; Vâlcea cu 2.520; Tigluna 
cu 2.407; Fălc1u cu 2.238 ; Prahova cu 2.156 ; laşii cu 2.905 ; Cluj-Turda 
cu 2.812; R. Sărat cu r.803; Câmpulung cu r.747; Dolj el\ r.535; etc. 
In agricultură, n'au făcut ravagiile ce le-au produs în proprietatea 
urbană - aici s'au izbit de instinctul de proprietate al ·ţăranului, 
ca şi de anumite legi de circulaţie liberă a bunurilor cari au funcţionat 
până în ultimul timp 1). · 

b) In viticultură, stăpânesc 5.985 ha., majoritatea în valoare de 
3.900 ha. în Basarabia - cu 2.26o în jud. Tighina, restul între 35-100 
ha„ cele mai multe în judeţele Putna, Tecuciu, Vaslui şi Iaşi. Unul 
singur. - Avram Ghilde, stăpâneşte 80 ha. în Mărăşeşti şi roo în .Um-
brăreşti-Tecuciu, Adolf şi Clara Scharf 95 ha. în Drăguşeni-Vaslui; etc. 

c) In ce priveşte proprietatea: tlrbană; ·.nu. cunoaştem date despre 
, marile centre. Moldova şi Basarabia sunt cele mai evreizate. Câteva 

centre: Cernăuţi cu 5147 imobile: evre.eş:ti;1Bălţi cu r.489; Orhei cu 
2.502, Chişinău cu 2.440 ; B'ucureştii; c11 ·5.71?.; etc. . 

Am spus şi în altă parte că cifrele acestea nu spun îndeajuns totul. 
Ne lipseşte valoarea reală a bunurilor şi înc?. un termen de comparaţie 
care să exprime, tot real; valoarea bunurilor autochtonilor şi creştinilor. 
Nu curroaştem numărul marilor blockhousun· din centrele oraşelor ş1 
!lluneipiifor, dintre cari, unul smgur, acoperă valoarea Ja 100.,.--,-1000-
5000 bordeie româneşti din aceleaşi oraşe şi mup.cipii. Nu cunoaştem' 
nici valoarea lor, ştim doar că ele. sunt cetăţi..:gh~tto-uri evreeşti, unde, 
foarte rar,: au putut pătrunde elemente neevreeş:tL- în calitate. de 
coproprietari sau chiriaşi . 

.{\cestea am avut,~„vorbit despre marea IJroblemă a .proprietăţii 
imobiliare pe care vechi îegiuiri .şi codice şi alte legi şi constituţii na:
ţionale au ferit-o, până la un moment dat, de o jignitoare înstrăinar.e, 
ca, dintr'odată, să ne pomenim că:suntem străini, chiriaşi şi sărăciţi 
fa propria noastră· ţară şi în propriile noastre oraşe natale. 

· : 1) Dăm cât_eva nume ·de n;iari proprietăţi: Firm<J_ „f'atria" cl\. 3.632 ha. în 
I,emcani-Hunedoara; \Veillberg cu i700 în Stupeşti-Prahova; Melison cu trei domenii 
>în suprafaţă· de '.r.433 :ha. "în jud. -Fălciu-; Arapu cu 803 în Hodora-I<tşi; .Abraham 
-Fiscli,er cu:530 ha în:Răchita-Bihor; Iosipovici cu. 608 ha .în Mihălăşeni-Bihor, cu un 
inventar de 8J: boi; 56 cai şi 934 oi; B~ca Blank cu 2500 ha 'în· Băile Olăneşti: Vâlcea; 
'Solomon Lupescu cu 508 ha. în Arsache-Vlaşca, etc.· 
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CAP. V. 

DOUA TEORII 

a) Teoria jignitoare că Românul n'ar 
fi apt pentru negoţ şi industrie 

Vina nu e a lor, vina e a noastră" - aşa spunea, ~ole.:nn şi cu 
multă'.'înţelepiiu~e, Petre Carp, care ştia .să Avadă atât d~ ~i:_actic 1~
crurile şi pe care aţâţia, fără nici un temem, 11 hulesc, clas1ficandu-l ~ 
categoria iubitorilor de străini. Acest mare ~ăr~at ~ev st~t, ~a~e n ~ 
·cunoscut nici un compromis pe nici Q problema, na. tagad1:1t ruc:1od~ta 
Românului aptit:udinea de a fi bun ne~ustor sau md:istn~ş,. c1, V dim
potrivă, din puţinul ce a spus, reiese, limpede ca lu:iu~av z1le1, ca nu
mai viaţa politică în care ne-am aruncat, orbe~te ş1 :ara. r?st, a fost 
factorul care ne-a împins să ne pierdem.~le aptltudiru pe arena 

· ţii economice - ·care, ca şi viaţa spirituală şi natura în întregul vie O fV V o o 

i are oroare de vid, aşa că „locul a fost ocupat de evrei ara ruc1 o. 
.~u.' tă." Toate acestea îşi găsesc temeiul în faptul că atâta timp cât 

p · E · · ' A t mult vechii noştri negustori au rezistat, vrei~ n a': 1:isemna p:ea 
în Bucureşti şi dincoace de Mikov. Şi, daca mai ţmem ~eama ~ev fap-

t 1 v T·mpul" în care Eminescu îşi expusese marea lui doctnna na.-u ca,, 1 , . . . . 

ţionalistă, era organul partidului lui P. ~~rp ş1. al .lui T .. ~a1ores~n 
nu-i putem acuza pe aceştia doi de filosenn:1svm, c1, dimpot:1va, aceşti~ 
doi vedeau mai limpede lucrurile, pe cata vreme tabAara ~dv~r~a 
pe această temă din sânul „J unimei" vedeau oarecum 1mpreJuranle 

prin prisma romantică. . . 
·Faptul că, în Ardeal şi în Banat, viaţa politică ~u ~ti1:,sese n~b~1: 

demagogică dela noi, iar în imperiul otoman ace~sta viaţa V era m~h1sa 
pentru orice creştin, explică în deajuns ~lt fapt ş: anume, ca aceş:~ Ro~ 
mâni, transilvăneni şi macedoneni, contmuau a Juca un rol - unu mat 
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puţin, alţii mai mult_...:_ pe arena vieţii economice. Când aceleaşi îm
. prejurări aveau loc şi în provinciile Vechiului Regat, viaţa economică 

era, în bună parte, şi în mâinile băştinaşilor. Deşi la toate acestea tre:. 
buie să adăogim. şi alte cauze. 

Să-i urmărim pe vechii negustori ceva mai în afundul vremurilor. 
Prin: contactul cu toţi străinii aşezaţi la noi, s'a format, prin sec. 

XIII-XV, o clasă bogată de boier! negustori ca.ri intră în legături 
trainice cu ţările apusene şi cele răsăritene, precum şi din asimilarea 
negustorilor străini - gen::p.ani, unguri şi ceva italieni, şi, odată cu „ 
venirea Armeni}. or, Grecilor, Chiprovicenilor şi Aromânilor - s' a for-
mat acea clasă. d~ negustori români, aşa numiţi de ţară, clasă bogată 
şi înfloritoare şi destuL de numeroasă. La acestea, se adăoga şi o altă 
clasă formată din cărăuşii cari se alăturau negustorilor străini şi fa. 
învăţau nieseria. Mai târziu, avea loc şi o împrospătare a oraşelor cari 
se românizau cu forţe noui pornite dela sate spre oraşe. 

Am expus - pe larg şi pentru fiecare perioadă în parte - rolui 
jucat de străini, dar şi cel jucat de Românii băştinaşi în domeniul 
comerţului - localnic şi extern - comerţ Ia care luau parte domnl 

. şi boieri. 
/ 
demnitari mari şi mici - în Principate, ca şi în Ardeal. 

/Negustorii ardeleni ajungeau cu comerţul până în Tarfaria şi Turcia. 
Şi toţi laolaltă. aveau legături cu oraşefe şi porturile germane şi polone, 
engleze şi italiene, etc. Negoţul cu Lipsea a fost, pentru lungă vreme, 
aproape un comerţ românesc, la care luau parte Români din toate 
ţilluturile şi Aromâni, precum şi Greci. Negustori români cazaclii fă.:. 
ceau comerţ de blănuri peste întinderile Rusiei şi dictau pe piaţa 
Balcanilor şi a Cpolul · · · ·· tot aşa de îndrăzneţi, duceau valori 
româneşti -fo specia , &'"lemnoase - până în Indii la Calcuta 
şi Bombay. Şi aşa mai departe. Negustorii mărgineni au ajuns să nu, 

· fie întrecuţi nici de Greci, nici de Armeni şi nici de Ovrei. Femeile°) 
mărginene - ca Şi Muzăchiarele ·din Albania pe cari le-a cântat Boliu~ · 
tineanu ;_ sunt o afirmare nedezminţită a aptitudinilor alese în comerţ' 
şi industrie. 1) Negustorii mocani, de asemenea, s'au afirmat ene~giC' 
pe oriun\le au trecut. Dacă ne gândim numai la îngrijorarea Saşilor 

cari nu mai puteau rezista concurenţei Românilor încă prin sec. XVIr 
dacă ne gân(iim la atâta expansiune a ramurei Românilor din Ma
cedonia cari au întemeiat însăşi viaţa economică ungară şi au con
tribuit atât de larg la <iezyoltarea celei austriace, fără a mai vorbi de 
întemeierea economiei naţionale în Serbia, etc., precum-şi Ia contribuţia 
întăririi rezistenţei româneşti fo Ardeal, cu banul şi cu prestigiul unor 

l) Al. Bărbat, Negustor.'i mărgineni in trecut şi în prezent, tn „C.uvântul" număr 
fe~tiv 1933· Ki se dau câte\'a ffrme mari, ca Floaşiu-Sibiu, V:ad-Cluj, Simion~Oltenia, 
Comş:i, etc. Vezi şi „A!'om:înii" de. A. Hâciu. 
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ro.ari negusţoi;i şi financiari, unde am putea găsi~ în altă parte, o afir-. 
~~re. y1ai.~b~ga.tă, mai superbă? Să ne aruncăm şi astăzi privirile spre 
Dobrogea, unde au ajuns să cucerească piaţa econoh1ică ·a Cadrifa:: 
terulţti şi la Consta~ţa ur1de, încet încet, se strârritează cercul de acti
viţate al străinilor, precum şi la expansiun~a elementeioi: aromâneşti.· 
peste tot.- în .Basarabia §i Bucovina - aceşti Aromâ'ni sunt avant: 
gardele îndrăzneţe cari netezesc drumUl, sunt das~ălii elevilor ce au să 
se fo:t;rµeze. 

. Să ne găn(lim la comerţUl~ de mantifactură Şi la cel alimentar 
--,-- pe redutele căruia au ,.rezistat cu denÎnitate Românli, până în ul- .. 
tinÎUl timJ?.. Zeci şi zeci de figuri reţ:>rezenfative caff au însemnat şi 
însemnează încă mUlt într'o piaţă acaparată de toţi străi1lîi şi Evreii. 
Ntţme ca. Filipe?CU, Dinis~hiotu, Dumitrescu-Militari, Iubu.:1\fqcanu; 
Teişanu, Chiale, Ştefănescu, etc„ .sun:t o mândrie. şi mare nădejde 
Manufacturişti ca Stancu Becheanu, Ragi Tudorache, PâUlescu, 
Orghidan, Th: Atanasiu, .. Luca Niculescu, Coemigiopbl, "Fundănescu, · 
Popp şi,_B\lm~sc~, şi o întreagă ple!adă, sunt pilde denirie de imitat 
ca munc.ă; perseverentă, .corectitudine şi organizare; în plus şi conştiinţa 
că joacă. up.. rol socţal de u~de grija creŞtinească pentru . sprijinirea 
9perelor de caritat~ .. Câteva mnne în comerţUl drogo.:farmaceutic: 
Ţeţu, · Cionga, N.e§tor,_ Ga;ibaldi, Stanian, etc„ şi' O. A: T. (Oficiul <le 
aprovizionare al.farmaciilor), îrltemeiat şi condus nurµai de Roniâni; 
în comerţ şi ind'ustria. automobilistică : Leolrlda, 1VIihăll~~cu;· Tahaşoca, 
etc.; în -corµerţul de fierărie: Mareea, Ragi Stoica, Ragi ·nre, Mirea, 
Nicolau et Co„ Bancotescu, Simionescu, Alexandrescu; Coniănescu, 
Cărnaru, Marinescu,. Jafoa,. Ionescu,. J • • a; ;·Pred~leariu etc:. 

. Meşteşugarii.români în anumite sectoare constituiau mân.dria ţării. 
din cele mai .vechi~ timpuri. Industria casnică în Frincipate,". dar mai. 
c;µ deosebfre în Ardeal, ajunsese. înfloritoare. Industria ·mecaniCă în · 
orice dom.eniu ~ fost i~trodusă tot de Români Şi alţi străih1 creştini, 
luată sub încurajarea domnilor şi a· f~elorbisericeşti. Matei Basarab· 
)nterµeiază o fab~lcă .de sticlă la Târgovişte şio moară d~ hârtie, după 
~qdelUl celor din. Ardeal. Al. Moruz şi (}rigore Ghicaîntemeiază fa
brici; ,de postav:. Mare.a industrie modernă .. începe, pentru anumite 
sectoare, a fi instalată, la: noi, la început, de către 'Roniâni. C. Porum
baru porneşte .industria hârtiei prin· întemeiere.a fabricii „Letea" -
mUlţi l;>ărbaţi ardeleni aveau. deja fabtici mai mici în Ţaia Bârsei. 
Prţnţii N: Cantacu.zino §i V. Bibesctţ ţ::ornesc industrfa cimentului, con
tinuată 'de· alţi ingi~eri români la Fieni.· Figuri ca · G. Assan, Bragadiru, 
Ştirbey, Grigore Alexandrescu, D. Mociorniţa, Stan Ri~escu~ etc. sunt 
proeminenţe ale iniţiativei româneşti, în 'atâtea domenii variate. Fe
ciorii lui Gr. Alexandrescu şi ai lui 1\fociorniţa, înarmaţi cu studii şi, 
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~technică modernă în văţâtă la il:i:~tituţiile din: Apus, rămân o pildă vie 
'.:;p~ntrii tinerettil care urma. s~: <S~ :at:d1ce unot asemenea pre?cupări. 
· · esătoria ri1ecanic~ ·stan Rizesctf din Brăneşti ;.._c Dâmboviţa, condusă, 
kstăii, de feciorii lui, una :din cele mai rriari din ţară.;.:;. Tu capital, 
~ondU:cere şi braţe de muncă toate româneşti - cu depozite în ·patrµ 
lliari centre şi cu sucursale în peste zece capitale de judef; capabilă 

reziste· cu mândrie atâtor conjU:ncturi nefavorabile;· este o ·afirmare 
românească impresion:antă 1) . 

In domeniul creditului: naţional, figuri ca·Eugeniu Carada, 1Vk~ 
nelas Ghermani, v.· Brătianu, Protopopescu, toate proeminente, mar

. chea~ă "pietre de hotar Îll yiaţa economică - cea mai puternică re
acţiune ce s' a putut opune supremaţiei evreeşti în sectornl financiar. 

· Instîtutul nostru de credit, aşezămintele funciare şi· bancare, ca băi:-
dle : Roriiânea;~ă, G~Thl}.i, .de Stont, Urbană, etc.,,; stau, ea ••forţă 
.financiară si organizare a cieclittllu1, alături· şi mai presus; ca cEle 
~imilare străine din: ţară şi pe tln picior de egalitate cu multe din ·A.pus. 
Iar dacă luăm în considerare toată reţeaua de bănci răspândită în capi
tală Şi peste îlltinsul ţării, avem tot dreptul de a ne mândl'i. cu ele. 

· ,;Cartea Românească", UniversuJ,.CurentUl, Tiparul R0mânesc, 
ScrisUl Românesc, G . ..!Delafras, Torouţiu, etc, stau în fruntea realizărilor 
româneşti şi demonstrează ce poate realiza asocierea puterilor în ser
vi~iu1 naţiuiiii. Doamna Coralie Ivanovici conduce cu energie şi' pricepere 
tl.:ria din cele mai nobile întreprinderi întemeiată de soţUl Nicolae Iva
liovid. S. T. B. ·- car~ a avut în frunte pe ·N. Filipescu, pe unUl din 
cei mai destoinici ingineri ron1'.âni,- poate fi socotită' ca cea mai gran:. 
O.ioa~ă creaţiune a geniUlui alitochton, ·ca organizare şi funcţie· socială 
'.ce îndeplineşte. Gheorghe ;Stănoiu este şi el un mare realizator într' un 

·domeniu nu de mult monopol al· Evreilor. C.·A.Tu'L,· Asigurarea Româ
i1e~scă <>i Acrricola-Fonciera:, Soc. ari. rom» de telefoane, P. T; T. con
dusă ef:ctiv 

0

numai de elemente etn1ce; S.M.R., S.·R.D„ Distribuţia, Cre-
• ditUl Minier, sau întreprinderi ca Tiberiu: Eremia, şi atâ:tea altek; în 
toate seetoarele, sunt tot atâtea ilustraţii că în poporUl nostru rezidă ener
gii nebănuite, capabile să .întemeieze un comerţ şi o indµstrie naţională. 

Dar 1ngineriirom2rii şi-au dovedit de mult aptitudir.iile !or crea
toare in toate; dorrien:ii:e de activitate: Podul „Carol I' de pe Cerns
'voda, capodbperă în acest gen, ·În toată ~~t?p~, con~u~~ şi. desă;'.'â~
şită de ;Saligny, Lesseps al .României;<' secondat de mgmen ror:ian: ; 
afâtea lucrări de artă peste tot întinsUl căilor noastre .de comumcaţ1e 
-=::poduri,· tuneluri, căi' ferate, şosele, apeducte-.; asanarea lacurilor 
din jurul capitalei; instalarea atâtor .industrii noui, etc., sunt realizări 

1) Vez~,Stan Rizescu şiînfăptuirile sale'/. 
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pe ~ân~ă cari ~?mânul trece sau nebăgător de seamă "Sau indllerenL 
, Ingmeri ca Bu1oi, Caranfil, Orighidan, Manoilescu şi o întreagă legiun 

neobservată .ar face mândria corpului respectiv în ţări străi~e, Inginer; 
Ioan C. Marinescu, secundat numai de colegi români, conduce c-ftm" 
d f . . uf . " ana. 

e ier .şi cu s le~. de; ceaslov" soc. petroliferă „ Concordia". Şi câţi alţii 
creatori de valon unaşe la atâtea alte societăţi petrolifere şi de alt v 

natură. Uzina de armament „Tohanul Vechiu" este şi ea 0 realizar: 
ro:11-âneas.că, în fru~tea cărora stă inginerul Malaxa, care a întemeiat 
.~. i~dust~ie metal~rgică românească, Architecţii noştri au creat o şcoală .. 
naţ10nala pe care mtruşii au denaturat-o şi batjocorât-o. 

. Vom încheia seria marilor figuri cu aceea a Inginerului fon p. 
Gigurtu, „,di~tatorul steampurilor şi al majorităţii fabricilor de aur: 
~in România" şi care controlează multe alte industrii şi întreprinderi 
şi atâtea concesjuni aurifere în Bulgaria. 2) Acest bărbat, dublat de un. 
mare. suflet, rămâne un prototip a ceeace poate realiza phterea de:. 
creaţie a rasei care se mândreşte cu un asemenea fiu şi n'are drept 
la păreri pesimiste. 

. „Vina nu este a lor (a Evreilor), vina este a noastră"-spunea. 
P~t~e Ca1f>. Da: această vină nu este numai a noastră. Ea îşi trage· 
o:r;gina A di.n mai multe izvoare : întâiu, este viaţa politică, care, cu:. 
c.at se mtm~ea, cu atâta golurile lăsate de noi erau ocupate de străinii 
şi de. Evrei ; este lipsa noastră, de însuşiri dinamice, ca risipa care 
n' a putu~ să crezee capitaluri naţionale.~ este obişnuinţa noastră de viaţă 
boerea:ca la :11-asa de birou care a nimicit aptitudinile noastre negu
~toreşb, boerie la care ne-au împins politicianii şi şcoala lor ne-au. 
impus-o, cu mentalitatea ce ne-au imprimat-o şi, în sfârşit, invazia. 
ev:e~ească cu .no~ile ei metode de lucru: incorectitudine, concurenţă 
ucigatoare, mitmre care a adus stricarea moravurilor, narcotizarea 
conştii~ţe~ noa~tre naţionale de către o presă străină, etc~ I'nsăşi puţinele 
excepţmm can au putut rezista pe vechile poziţii şi n'au dezarmat. 
chiar acele figuri mari de cari am vorbit numai în treacăt, sunt dovezi 
elocvente că Românii au fost şi pot fi. elemente bune şi creatoare în 
via~a. econom!că, Se c:re numai să ne scuturăm de vechile preju
~ecaţi. Numai o mentalitate neroadă ne-a dus la situaţia de astăzi. Şi, 
mtru aceasta, ne asemănăm foarte mult cu Persanii cari chiar în 
consiile de miniştri; discută numai despre artă şi poezie, pe câ~ă vreme,. 
Englezi, Ruşi şi Armeni se ocupă numai de chestiuni .de petrol, de 
concesiuni şi de bănci. 3) Nu ştiu dacă s'a găsit şi la ei un tânăr licen
ţiat care să ofere„ ca la noi, roo.ooo lei pentru o slujbă la stat 

, . I) „Pr~ Vremii", di:1 25 !'f~~e I939, ,:Oamenii de mâine. 2) Ibid. număr omagiuY 
ltn 8 Ian. I939. 3) „Poe:ue-bo1er1e de I. V1on în•„Universul", 
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u la o societate. 1) Am socotit slujba o boierie, prE.cum o sccot 
i, Persanii. 

Dar am avut dintotdeauna încredere în.energiile poporului nostru. 
i de aceea, vom încheia acei:t capitol cu câteva cuvinte despre câteva 
emplare de rasă. Un ţăran muntean a ţinut cu orice preţ săintroducă 
zboiul mecanic şi în ţara noastră. Singur, cu nădejdea şi curajul lui, 
ştiutor de limbi străine, a luat drumul străinătăţii. Şi, după câţiva 

ni!. în r885, 8: reuşit să împlânte, pe o apşoară din Brăneşti, prima ţesă
orie mecanică. In drumul lui spre .ideal, nimic nu-l descurajează - nici 

lucrurile, nici 9amenii. Ci, perseverent, gândeşte şi lucrează, dărâmă 

şi durează din nou, mai mare şi mai mare, până când a lăsat mcşte
nire copiilor lui şi poporului său unul ·din marile aşezăminte indus
.triale 2). 

Un alt exemplar de rasă este D. Mociornifa, cu studii în r905-
906 Ja şcoala industrială din Paris, cu un an ce practică la bursa 
de mărfuri şi ce cerea'.e din Lonc~ra şi cu 3 ani la Hamburg în tot 
felul de comerţ-bancă, agentură şi im:i:ort-expc rt. Intre r9rn-925, 
conduce cu pricepere şi energie, intreprin{erea socrului Gr, Alexan
drescu. In ziua de ro Mai r9::6, pune în mişcare cea n~ai frumoasă 
şi solidă întreprindere-fabricile ce talpă şi încălţăminte înfruntând. 
neînfricat concurenţa vechilor şi nouilor întreprinderi străine şi 

evreeşti 3). 

Un Ursachi şi Mihul, un Balaban şi Kalianiminunau ţările vecine 
:ca negustori. Şi câţi alţii, nevăzuJi şi moceşti, cari, cu forţe proprii, s'au 
ridicat la cele mai înalte situaţii în lumea negustorească şi a industriei r 
Viaţa unui Constantin Hagi Pop şi D. Aman, uriaşa figură a baronilor Sina 
şi Dumba; c~rajul şi priceperea unui Teodor Ciocan Mehedinţeanu, 

rncepătorul industriei petrolului la noi ; vieţile negustorilor noştri de 
odinioară; „Stan Rizescu şi înfăptuirile sale", etc., trebuesc cetite 
cu evlavie şi purtate sub căpătâiu, atat de elevii noştri, cât şi de 
oamenii de ·Stat ai noştri, de mâine. 

In, sufletul poporului ·nostru, clocotesc aptitudini negustoreşti 

ce se cEr a fi întruchipate. Când ministerele şi instituţiiţe publice vor 
fi uşurate de prisosul de slujbaşi, iar alţi tineri nu-şi vor mai găsi refu
giul sub plapoma bp.getului; când şcolile vor fi îndrumate spre căi 
:maî practice şi vor înceta de a ~ai fi o industrie privilegiată numai 
n interesul individului ; când măsurile de românizare vor funcţiona 

l) N. Crevedia în „Por.· Vremii" din 2 Sept. I937. 2) „Stan Rizescu şi înfăp
tuirile sale", 1880-1937". Volum omagial. 3) Născut în Ţintea-Prahwa, din tată mocan 
din Cristian - ţara Bârsei şi din mamă româncă din Grebena-Macedon·a. A fost în
demnat de I. I. C. Brătian-.1 şi sprijinit de V utilă ca să întemeieze o industrie mai 
subţire. Casele germane i-uu pus la disp:iziţie cred te în maşini şi mărfuri în valoare de 150 

mii. In I942, s'a constituit în societate anonimă, condusă de tatăl şi de cei trei fii. 
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energic şi româneşte, prin credite raţional şi naţional distribuite, i 
vacfuri economice vor fi puse l~ dispoziţia a lor noştri şi un sistem 
leg! îşi va întinde, aripele ocrotitoare şi mai larg atunci nu 
vom conchide - cu mirare, dar şi cu ·~crâşnire de dinţi - că teo 
după care ·nu suntem capabili de negoţ, ci numai de munca câmpul 
şi de conducere ·a statului, a fost o legendă falşă, întreţinută de du 
mani şi de Românii noştri ilicoriŞtienţi. 1) 

Poporul care nuinără între ai săi pe Motani şi pe Mărgineni 
Olteni şi pe Macedoneni, n'itre de ce se teme·; ';. 

b) Numărul Evreilor în Ţările Româneşti. 

Intrăm, de data aceasta, într'un domeniu pe care l-am pute 
numi ingrat - cu d nmlţime de elemente cunoscute, 'dar cu rezultate 
încă / nepreose. Este o problemă stabilirea numărului Evreilor care a: 
prdvocat atâtea discuţii· aprinse şi a dezlănţuit atâtea atacttri împo"' 
triva instituţiei chemată să ne dea rezultate defi:dtive, ·dar ele nu s'au 
produs. Fiindcă recensămânl:ul oficial al populaţiei· din r930 .spune pre~( 
puţîi1. Fără a critica intenţiîle conducerii fostitutului central de sta.: 
tisfică, precuin şi argumenţele ce le opune criticii adusă de presă şi 
de toţi aceia pe cari 

1
i-a ·pasionat sau i-a interesat în: cel mai înalt grad 

această problemă a numărului Evreilor aşezaţi şi trăind la noi- în 
111.od legai sau în condiţii ilegale; nu. importă _,,: ne . punem o simplă 
întrebare de bun simţ : Dacă între• I899.:.-19ro, numărul populaţiei 
evreeşti de peste întreg cuprinsul teritoriului nostru etnic se evalua•· 
la '823744, cum se face că, într'uir interval de aproape 30 arfr,' popu• 
laţia . de; rit mozaic înregistrată .. de recensământul din r930 de-abia 
atinge cifra de 756.930? .; .. 

· 1n acest capifol; vom. pune; faţă în faţă·, toţi 1factori1 c::ari au 
înlesnit năvafa acestor popula:ţfoni peste cele deja existând între 1899 ~ 
r9ro şi vom da un t.ablou cu datele fixate de aceste recensământe, de· 
acefa din r930, precum şi cercetări tot ·aşa de "'obiective, întreprinse 
de afte cercetări în afara fostitufoi ·oficial de statistică 'si, în felul acesta, 
vom cauta să punem capa:t problemei. 

Să enumărăm t'oate elementele mai de seamă ce ne·stau la înde'- · 
demână; după anumite categorii ;__factori cari ,au împins populaţiunile 
ovreeŞti să' năvălească în ţările noastre până 1î1i 1919, factori . cari 
s'au produs după 1919 şi au ac:tivat c1up?. ~niţiative guvernamentale; 

' " ', ,";t ' ' t' .,, " ' "~ ,j ,,;,,,.,,, 

', " ' 
' / • < < 

. 1) .M. Ant()novid, delegatul B. N. R. la Institutul de credit românesc -I. C. R:, 
îm.i relata, deunăzi, un fapt foa1te îmbucurător şi· anume: din aproape un miliard lei 
credite ~cordate elementelor. autochtone pentru româuizarea vietif: economice. toţi -
sută în sută -au răspuns obligaţiilor şi de-abia o suntă de 60'.i:ol:io leise pune în discuţie. 
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ţLfactori înterni! lucrând ocult şi cari.umflau,. ~i ~e.~i, grnsuJ .acestor 
pulaţiuni şi, în .sfârşit,factorL politici .ext.erlli:. s.:ari au adus alte re-:
sări de populaţiunei e;vreeşti. • 

r: .Factori cari au favorizat o )nva,zii:: destul de inţenşă într.e 

ro~r9r9": 
a) Populaţiuni evreeşti, împinse în r9r6 de ofensiVa genen:„

ui rus Brusilov în Galiţia şi sub protecţia~armatelor a .. -ungare, au 
truns în număr de c.âteva zeci de mii în Maramureş şi în Transil-

ania, în afară de alte scurgqi aşezate în )\.foldova. 
b) Dtipă unirea Basarabiei cu Ţara Mumă, nu~eroase popula:ţiu11i 

reeşti, împinse de regimul bolşevic şi de haosul din Rusia, au venit 
e peste Nistru şi s' au aşezat în această provincie, sporind conside 
bil pGpulaţia flotantă şi„ apoii. pe ·cea stabilă, căci majoritatea lor a 
mas pe loc. 

c) Războiul ruso-polon a provocat alte s·curgeri în ţările noastre. 
d) Revoluţia lui Bella Kuhn în Ungaria şi represiunea detaşa

entelor lui 1Iorthy a pricinuit imigrări evreeşti în .masă în p.rovin-
.iile noastre. 

Pe toţi aceştia din categoria I, O . Goga îi numea „călători în 
ransit", Dar, găsind condiţiuni minunate de :viaţă şi de repede îm-:
ogăţite, .ei, spre fericirea ţării noastre, s'au aşezat definitiv şi au 
enunţat la calitatea de „călători în tranzit . ." . 

II. -Factori cari s'au produs după r9r9 şi au activat .după 
·niţiative oficiale - luate de guverne. 

a) Generalul Aven:s:::u declara, târziu, cu referire la ai:i:l!L .rg~:i,/ 
al guvernării sale, cele .ce urmează : „rn timpul guyernării §ele, popu
}aţiunea evreiască. din Volhinia şi Podolj~,_gonită ~>.bolşeiF{ci, s' a îngră
:mădit la Nistru, şi mi-a cerut, .. prirCcorelic;:>ginâni c1in ţară, să le da.u 
,permisiunea să intre în Basarabia. Călăuzit de urr sentiment de umani
tate, am dat învoirea cerută cu condiţia .că şederea lor la noi va fi 
vremelnică„ până c;1nd împrejurări prielnice le :vcr permit~ să plece. 
~~W c2nstatat, însă, su regret, că mulţi Evrei, prin fraudă şi falsuri, 

. ~u. căutat şi. caut~_încă•să rămână în ţară",'' In publicaţi:unea ofi.., 
cioasă. a --Basafâbiei, apărute, în :i;925, se spune că aceaşt~ crq_. 
tere• a populaţiunii· flotante. s'a accentuat după r918 prtn refugiaţi 
evrei veniţi din regiunile Podoliei, Poloniei şi Chersonului şi din alte 
regiuni ale U. R. $; S. 

. b) O altă categorie este aceea a refugiaţilor· polii.ici ruşi :- evrd 
sau alţii - intraţi în ţară în r9iz şi cărora li s'au eliberat paspoarte 
„Nansen" - fără a cunoaşte exact numărul lor, care, cu scurgerea 
timpului, se "Umflă, prin eliberări ofi~iale sau ·ale asociaţiilor clan-

" -. destine din ţară şi din străinătate,. 
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Dar toţ~ a:eşti :efugiaţi provizor~i s'au aşezat definitiv - spu 
N. Iorga - ş1 n au ramas acolo unde sau aşezat ,ci au năvălit în ma 
centre, ca Bucureştii, în care zeci de biserici au rămas fără par 
iar când a devenit mare centru de faceri, acestea au adus Evn:j

0 

toată lumea, reprezentanţi de mari îndustrii, mânuitori de ime 
-capitaluri 1). 

c) Dar această îngăduinţă guvernamentală, dictată ·de a 
nenorocită mentalitate asupra ospitalităţii noastre, a <iOntinuat mer 
Marele nostru geograf Mehedinţi, o citează într' o lucrare a subsem 
tului : M. Ebner aduce mulţumiri guvernului român, în Czernowit 
Zeitung de prin Apnlie I936, care a lăsat să între 20000 Evrei d 
Rusia 2). 

d) Marele nostru scriitor I. Al. Brătescu-Voineşti, prin scrisoan 
peţiţie publicată în Uni~ersul, ruga pe primul ministru al ţării, în rg 
.ca să se înzecească paza la hotare spre a se opri năvala puhoaielor 
aşteptau îngăduinţa guvernului pe malul. de dincolo al Nistrului. 
Cronica nu spune dacă au primit rnu nu această îngăduinţă creştineas 

III. Factori interni, lucrând ocult, umflau zi de zi grosul acest 
vagabonii, fii ai lui Ahasverus, alungaţi dealungul veacurilor şi pes 
tot ÎJJ.tinsul globului. Aceşti factori îi putem clasifica: în ~rgane oficiale 
:în or~anizaţii evreeşti, în persoane particulare şi î.n asociaţii* clandestin 
bine organizate, cari şi-au luat, asupră-le, rolul de a încetăţeni pe va-" 
.gabonzi, etc. Să le luăm, pe fiecare în parte, pµţine din cele nenumă~ 
rate, descoperite sau rămase necunoscute. . ... 

a) !J"l:l grefier Negrea fabrica încetăţeniri cu concursul unor notari· 
din comunţ.l~ Rohozna şi · J neica Veche din Bucovina, ajutaţi şi de 
:samsarul evreu·"fsac~(.;ondesberg. Asemenea falsuri se fabricau în acea- V 

.stă provincie încă di!Î.l:9I9 4). :Medi<+·evrEi obţineau certificate false 
·de opţiune pentru obţinerea încetăţenirii recente şi era vorba de un· 
·dosar în care se găseau numele a 2000 optanţi cărora anumiţi funcţio
nari le-au eliberat certiţicate false de neopţiune. 

b) La Cernăuţi, o. bandă de evrei falsifica paşapoarte. Marele 
.ziarist :rvforitz Wecsler-Puiu Vena trafica cti autori.zaţiunile de şedere 
în ţară a supuşikr străini, afacere care a lucrat, nestingherită, vreme 
de doi ani, începând cu I93.5· Această aso~iaţie „Wecsler" a obţinut şi' 
perfectat aproape 2000 autorizaţiuni şi s'au găsit, asupră-i, câteva 
duzini de carnete de liberă exercitare. a profesiunii, purtând antetul 
ministerului respectiv. 5) Avccatul Elias Blumenfeld ·-zis Florin 
s'a ocupat cu ÎPscrierile tardive în registrele de cetăţenie, opEraţie care 

~) .~?nferinţă ţinut~ la ~a~io şi publicată în ~,Univ." din.ro.fan. 1938. 2) Vezi 
"'~omann --, în „O martuns1re". 3) Vezi .„Universul" din Iunie 1937. 4) şi 5) 
Z1arele. -
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prin o nemaipomenit de cutezătoare conrupere a funcţiona
or şi, mai ales, datorită actelor false procurate de anumite oficine 
andestine, din cari s'au găsit la domiciliul acestuia circa go blan

te de certificate de încet~ţenire. 1) După ancheta ordonată de O. 
ga - în calitate de ministru de interne - gen. Polizu ·a constatat 
jud. Maramureş, prezenţa a peste 60000 Evrei veniţi după războiu, 
unde a .adus la centru o căruţă de bilete. de indentitate măsluiţe 

o grămadă enormă de sigilii false ptjn cari se contrafăceau autori
ţiile de şedere în ţară. Infiltraţia individuală a tuturor scursorilor 

· aventurierilor semiţi atraşi de prestigiul bogăţiilor acestei noui 
alifornii .care este ţara noastră continua, nestii::igherită, după răz-

9iu. 2) Şi aceşt1 frauduloşi au invadat oraşele, târg,urile şi satele, falsi
câ,nd textele, vărând dihonia între adevăraţii cetăţeni, sugând vlaga 
ementului băştinaş, atentând la bunele moravuri şi inoculând otrava, 
.bminând unitatea etnică şi spirituală a neamului românesc - cum 
··expi:in:tă...am::ţ.tnic un cronicar 3

). 

· c) O altă intrate frauc,l1:Jloasă în cetatea română era şi căsătoria 
ixtă a evreicelor sau străinelo:r.::cu.~etăţeni români, fraudă prin care 

'au oploşit la noi atâtea element~··nedorite.„ · 
d) Alţi Evrei căpătau, încă prin I935'Ştâupă;'pâşapo::i.rte „Nansen" 

ari nu se eliberau decât refugiaţilor politici ruşi. Aşa, de-:ţiiîâ~~:-ungl 
htainberg Zussman David, supus belgian, obţfoea în 1937, un pâŞa;;.::~~ 
ort de acest fel. Un alt Evreu din Tokio şi-a procurat în 1935 un 
emenea :{)asport dela consulatul din New-Vork, condus de un evreu 
ărcăoanu 4). 

e) U. E. R. (Uniunea Evrel.lor Români) era unul din oficinele 
nde se fabricau cetăţeni cu zecile de mii. Prin agenţii acestei uniuni, 

~e făcea primirea, la gara Dochia-Basarabia, a refugiaţilor evrei de 
tpeste Nistru pe cari îi conduceau la Bucureşti, având la ei bilete date 

e Uniune - bilete de liberă. petrecere în ţară, în alb, căpătate- dela 
utorităţi. Comisarul regal al corpului IV armată, prin raport:ul său 
ătre comandament, credea necesară o descindere' la U. E. R. şi la agenţii 
i ca să se descopere mijloacele, actele şi numărul de contravenienţi 

trecerea frontierei. Dar din ordine de sus o asemenea: descindere a 
ost retrasă pentru U. E. R. 5). Din dosarul cabinetului 2 instrucţie, 

reiese încă ceva şi anume că un oarecare Zusman a spus martorului 
Samuel Grcss „că eJ, fiind la Uniunea Evrdlor, a introdus circa 30000 

cereri, .ek." De altfel, U. E. R. era singura instituţie chemată să su-

I) Din raportul judelui instructor .Laz1roneanu al cab. 2 adresat parchetului în 
:28 Nov. 1936. 2) Vezi Por. Vremii„" din 19 Iunie, 1938. 3) Ibrd. din 18 Mai l93S. 
4) Ziarele. 5) Vezi ord. ·Nr. 10143.925 al Comandamentului corp. IV armată şi. 
;dosarul judelui instructor dela cab. 2 şi raportul din 28 Nov. 1936. 
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h 1 1. · t a şi· si·guranţa ţării de aceea toate guvernele praveg eze a imş e . . ' . . . . . . . . . . 

l
v t. · · d a aco ... da autorizaţii de şedere refugiaţ1l9r evre1 asa gnJ a e .r .· . • . . ·· . . , 

Ucraina, • . · d A ltv 
/) focă 0 instituţie care înd~pljnea 0 funCţlUp.e . ev 11W ~ 

ţ. alv. A stat era si Volostele -_,. comunele - carora h .e loare na ion a in . . . , · · V • • • • • A . 
lăsată grija .de a întocmi listele.~~ înce::aţenire ş;t can, _ g1 practic 
n:au. eliberat· nici un act. în condiţnle legn. . . . V , 

rv. Factori politici externi qe cea; m.ai .m,are im1:,orta1lţa, pent~ 
viaţa .Evreilor şi pentru, stat~l român au avut odata :cu: mtrona:re 

regimului hitlerist în Ge:rm,ama.. .. · · . . .. 
.. ) ff tl luând în :februarie .1933, .. condtţcerea Germa,n11:1 

A .a . 1 edr,u.l .u· n'or. 'po~pu.laţ1·uni numeroase cari ·s'au îndreptat spr "e incepe· exo . . . . · . . .. . .. 
~oi şi s'au. aşezat comode tot f>en~ru vecinicie„ A . . • 

-O) Alipirea Austriei către. R~ichu~ ~tri;nan, .11: 1935, .•n::-a; a~u: 
. b' f uav precun1 ·şi mai tarz1u~ alipirea Ceho_lo\ aClEl 

aceeaşi ine acere no. , , .· . . . . . . . . < 
I v d ta'tea evenimente externe.. can con. sohd~;tLsi.tuaţ ata, aşa ar, a . . •.•.. ... ri. „---: 

l·t· ·· A ţv ·1 "·ecine dar erau pentru .noi toţ.atâJ:e?- lovitun cru po i icei 1n. an e >: ' • . •• , •• >_.„. · v t 1 •. 
. aduse sigurănţei şi fiinţei st~tulu~;g~s~Jf:.Ş?;·~recum. ::ZU: v~~~ e.e] 
mentele evreieşti locale -::;:.J~ţa-··parhculan, fie •ca . msti:tuţn ser. 

• d d A Vdu1• ţa·.·gu-'·'. re··foelor politicianiste, ca şi de. o conrupue vm u-se e mgs.i · n • .· '. . . . . . . . ·. 
• ..• r.--t:d 'Aind·r''a;;•zneaţă ••aduceau în valuri de zeci şi sute de 

ne!lJ.~ip~wem .. e. . •: .. . · . . · .' 
.···:foate''poptilaţiunile y:a,gab~mde ce st.atele v~cme le zvarle§LU ca 

trebnice peste hotarele lor. . . . . . 
Octavian Goga socoteşte numărul acestor Evr~1 111truş1 dm;, .. 

litia şi Ungaria după războiu la peste 500.000 -can nu. sunt cetaţ011 
c~ acte în regulă şi că .numai în Maramureş s'au ~ploş~t peste ~500~ 
fără cetăţenie, iar mulţi indezirabili din Germ~ma şi. Ungan~ ~.F 
aiurea au devenit ,proprietarii unora din. ma~1le . bAlck-ho-u~un dil;l 
centrul Capitalei. Pamfil Şeicaru arăta şi .'=l Cawere1, 111 ~farbe 1937, 
că numai în Cernăuţi erau peste 20000 cetăţeni c:;u a~te sus:riecte_- . 
publicişti fixează numărul celor stre~ur~ţi de pe~te ~istru l_a n:ai bnJ 
de 400.000 a.-căror calitate de refugJaţi, de trecato_n numai ~ni; }ar~, 
li s'a recunoscut în mod oficial şi pe cari Comumtatea evreiasca 
Basarabia şi-a luat angajamentul să~i trimită ?riu:ide„ V 

Faţă de; toate ş.ceste.stări de fapt, a treb~it s: se .prcducva ~ 
tiune. Aceasta au cerut-o şi opinia publică exprimata pnn p:re~a ş1 
~raane. oficiafo .. Printre acestea, prima pare-se a fi raportuJ despre cart!. 
a; mai vorbit al ·cabinetului 2 de instrucţie înaintat primului. r:cX 
curor în 28 Nov. 1935, în care se opina -faţă cu uşurinţa falsifica111 
certificatelor . de încetăţenire - de a se verifica toate certificatd 
elib~rate în puterea decretului lege Nr. 2085 di1: 22 !'1vai 191~ .. A~est 
decret a înlocuit cererea de recunoaştere a dreptunlor cetaţeneşti pnn ° 
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declaraţiune de opţiune, pe care celîndrituit trebuia să,o facă tribuna.lului 
în oraşele reşedinţă de judeţ, sau judecătoriei domiciliului în cdElaltE', 
dedaraţiur.e ce nu trebuia sprijinită pe nici un act doveditor. Şi, de ll,Ci, 
au început .falsurile şi nu s'au oprit, unele din ele, decât la parchet. 
Fiindcă, în 1924, când s'au întocmit listele celor ce de plin drept au 
dobândit naţionalitatea română, primăriile - fie din neştiinţă, fie 
cu rea cre<:linţă - au trecut în listele ce întocmeau nu numai pe cei 
ce aveau dobândită de plin drept naţionalitatea, dar şi pe cei carl nu 
aveau nici o legătură rezuit'ând din: indigenat sau din domiciliul admini
strativ, iar vigilenţa pusă de organele administrative cari au verificat 
trecerile făcute în liste nu a fost îndestulătoare 1). 

Drept urmare a tuturor acestor stări cari au dus la o alarmantă 
situaţie în structura etnică a populaţiei României Mari a cărei. viaţă 
şi curăţenie se primejduia zi de zi, guvernul naţionalist a emis de
cretul lege Nr. 169, publicat în Monitorul Oficial Nr. 18. din 22 Ianua
rie 1938; prin care se treceau la revizuire toate înscrierile în registrele 
de naţionalitate şi în acelea privitoare la acordarea drepturilor ce
tăţeneşti. Din darea de seamă făcută de Ministerul Justiţiei în Man.Oficial 
Nr. 273 din 24 Nov. 1939, rezultă că s'au produs, în faţa instanţelor 
de revizuire, 200042 cereri de titulari - capi de famllie_ cu 617.396 
membri, rămânând neînscrişi 11525 capi de familie cu 44,848 membri. 
Din cei 617.396, au rămas definitiv recunoscuţi 392.174, iar la cei 
225.222 li s'a anulat titlul de naţionalitate română folosit între timp 
şi uzurpat prin fraudă sau prin eroare 2). · 

Frauda şi falsul au funcţionat tot timpul, fiindcă însăşi legile 
.ţării păcătuiau şi înlesneau toate aceste fraude 'şi falsuri. An de an, 
dela 1918 3) guvernele ţării au acordat termene de prelungire de înrcriere. - -
în registrele de naţionalitate, ultimulfixându~se chiar în Septembrie 1933. 
Aşa că .frauda şi falsurile ajunseseră o instituţie oficială în statul nostru. 
In Basarabia, de o pildă, toţi primarii sau cel puţin ajutorii de pri
mari erau evrei şi-şi serveau în tot felul pe coreligionari, cari, 1 ând 
aveau interese, renunţau la supuşenia română, iar când în Palestina 
~u vedeau perspective frumoase, reveneau asupra renunţării şi âpărf'au 
din nou în registrele de naţionalitate. Din Buletinul statistic al Basa
ra.biei, populaţia totală a acestei provincii era, în 1923, de 3125259, 
din care populaţia flotantă a oraşelor reprezenta, nici mai mult nici 
lllili puţin, 60% din populaţia fixă. Şi Buletinul ne defineşte această 

1) Din referatul :i'rfin. Justiţiei către Consiliul de Miniştri publicat în „Mon. Of." 
din 22 Ian. 1938. 2) I. Nedelescu în „Univ." din 26 şi 27 Nov. r939. 3) Tratatul dela 
Paris din 9 Dec. l9I8, încheiat între principalele puteri aliate şi aservite şi România, 
obliga pe aceasta din urmă, prin art. 7, de a recunoaşte, hi·mod special, pe Evrei ca 
supuşi români de plin drept - dacă locuiau pe teritoriul României şi nu se prevalau 
de. nici o altă naţionalitate. 

A. N. Hâciu. - Evreii în Ţările Româneşti. 33 



514 

noţiune de populaţie flotantă : „venită după războiu, din regiunile 
Podoliei, Poloniei şi Hersonului sau încă din alte regiuni ruseşti mult 
mai. depărtate, devenită, din cauza ultimelor evenimente, un ele
ment vagabond, trăind din stipendii sau mulţi din ei căutând să pro
fite de avutul altuia, populaţie flotantă din care s'au recrutat în 
timpul din urmă o bună parte din escrocii internaţionali, comuniştii, 
anarchiştii şi criminalii." 1) Şi mai departe: „Toţi .streinii din aceste 

·categorii au reuşit să se găsească în posesiunea unui act legal care le 
~ă aparenţa de cetăţenie română Şi la aceasta trebue să se adauge 
numărul imens al: acelor~ cari şi-au procurat acte false de naştere 
sau indigenat," 2) 

In acest fel şi în multe alte chipuri frauduloase, se fabricau cetă-
ţenii români ~ari se străduiau să fericească această ţară. Insuşi dr. 
Alexe. Vaida-Voevod - în conferinţa ţinută la Arad în ziua de 18 
Martie, 1935- recunoştea că a fabricat şi el cetăţeni români. 

3
) Dar 

alţi oameni politici n'au avut acest curaj civic pe care l-a măţ"turisit 
fostul premier. 

Ajunşi până ad, vom căuta,. de acum, să stabilim,· din puţinele 
ce ne stau la îndemână, elementele unei statistici a populaţiei evreeşti 
trăind în .România Mare. Ne vom servi de toate acelea ce ni le pune 
la îndemână recensământul oficial din 1930, sau declaraţiile - bine 
înţeles, globale - ale oamenilor politici, cercetările oamell!ilor de ?tii.n!ă 
pe cari i-a preocupat această problemă atât de controversata ş1 m 
directă legătură cu soarta statului, precum şi părerile Evreilor - oa
meni de ştiinţă sau diletanţi politici. Aşa dară, în tabloul ce .urmeaz~, 
vom pune recensământul diff 1930 faţă în faţă c~ recensămintele dm ·. 
:i;899, ~910 şi 1912, precum şi, cu toate cercetările şi părerile ~e cari a 

fost vorba. 
Să analizăm datele din acest tablou 3) şi să vedem ce se <:ţesprinde 

din ele. 
In statistica din 1912, alcătuită de Colescu, se constată, pentru 

Evreii din Vechiul Regat, o diferenţă în minus de 35954 suflete faţă 
de datele statistice din 1899. Explicaţia s'ar găsi în criza financiară 
care a început să bântuie în Vecl1iul Regat odată cu anul 1896 şi care 
a culminat cu 1899; anul secetos cel mai greu ce l-a cunoscut 

r) Vezi şi Univ. din 14 Febr. 1937: „O gravă problemă economică şi social·"..". 
2) Ibid. ibid.după Expunerea de motive a proectului de lege relativ la dobândirea şi pierde
rea cetăţeniei române din 1923. 3) Vezi Univ. din 21 :Martie, 1935 -Problema minorităţilor 
din România. 1î Datele statistice pentru Vechiul Re'gat în prima coloană sunt alcătuite 
pentru anul 1899; pentru Basarabia în 1902, iar pentru celelalte provincii în 1910. Datele 
din col. 3 şi 4 sunt luate di.1pă recensământul din 29 Decembrie 1930. Coloana N. Popp· 
ne serveşte din sfodiul publicat în „Rânduiala", şi, întrucât s'a serdt de alte nume 
pentru provinciile istorice, am dat cifra de 1082754 pentru Moldova de altădată -
trecută de N. Popp sub numele de l'.Ioldova de jos şi l'.Ioldova de sus. 
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noastră şi care a determinat, pentru câţiva ani, încetarea imigraţiu
nilor şi o emigrare în stil mare a Evreilor, între 1899-1902 şi care, 
după rapoartele col. Trotter, consul general britanic la Galaţi, întoc
mite după elementele servite de Evreii din acest port, ar fi atins cifra 

. ' Alte statistici şi 
.Rencensăminte oficiale păreri româneşti 

Statistici 
şi străine Bro- evreeşti 

Provincii 
şnra 

„1899 
1912 1930 după N. Hans re- Arthur lu di-

Cole- Scbu- Rup- sches 

1910 Popp xistă Lexicon 
seu 

neam !'religie 
ster 1 ) pert 1930 

I 
Oltenra. 4906 3062 3305 3523 36931 36931 
:Muntenia . 68852 63191 86545 94216 - 323875 323675 
Dobrogea. 4276 4124 3795 4031 35789 35789 0 

:Moldova 195887 167590 1584211162268 394102 
Basarabia. 247200 204858 206958 499135 
Bucovina . 102919 92492 93101 182754 189517 
:Maramureş 60878 57795 59459 92092 
Ardeal rr8179. 109656 n9331 269224 315313 
Bănat j '"'" II428 I4043 1356o3 1356061 

--. - -------

196626811950000 -Totaluri . . 823740 237967 728u5 756930 1986368 834344 n30000 

de 31615 emigranţi asistaţi de diversele societăţi evreeşti, la care tre-. 
bueşte, însă, adăogat şi numărul emigranţilor prin proprii mijloace. 
Aceste două elemente s'ar ridica la un total între 36-40000 .suflete, 
pornite spre America de Nord, Canada, Argentina, Egipt, Filadelfia, 
Londra şi Egipt. 2) Este prima emigrare, în tot cursul istoriei Evreilor 
la noi, dictată nu de măsuri administrative, ci de asperităţi econ~mice, 
-ceeace însemnează că, dacă Evreilor s'ar crea condiţiuni de această 
natură in~uportabile, ne-ar p~icinui marea durere a despărţirii în masse 
-cât mai mari. Dar, în legătură cu diferenţele de mai sus, se desprinde 
şi o nedumerire: în acest interval de 13 ani, n'au avut loc, oare, 
infiltrări evreeşti la noi din alte regiuni? Nici o indicaţie oficială sau 
.alta nu pomeneşte nimica despre un asemenea fenomen. 

Marea şi neexplicabila nedumerire ne serveşte, însă; rezultatul 
recensământului din 1930. S'au scurs 18 ani dela statistica lui. Colescu 
<lin 1912 şi alţi zo-30 ani dela recensămintele din fostele imperii - rus 
şi a.-ungar. Au avut loc, în 8.cest interval, atâtea evenimente cari au 
înlesnit toate sct~rsorile, precum şi infiltrări individuale, necunoscute 
~ca număr şi proporţii, strecurate prin toate frontierele -înlesnite 
de toate organizaţiile de falsificatori de paşapoarte şi de încetăţeniri 
frauduloase în fruntea cărorsa s'a pus, în mod oficial, U. E. P.; după 

. 1) Vezi „Die.Ju~enfrage în ~nmănien", Leipzig, 1939, p. 125, pe care regret a nu 
o fi cunoscut-o mai din vreme, f11nd o lucrare de mare valoare şi actualitate. 2) Ve
·rax.-, o. c., 309. 



516 

aceea, alte cete de dimensiuni considerabiîe fugărite de regimul hi':.. 
tlerist, de Anschluss-ul austriac, de alipirea Cehoslovaciei; de revirimen-' 
tele naţionale. din Turcia, Grecia şi alte ţări balcanice ; precum şi 
alte infiltrări, pe poarta mare, din ţările din Apus, cari aduceau şi 
pita:luri străine şi e.scroci de toate nuanţele, etc. Şi .toate aceste eveni.:. 
mente - nu ştim prin ce anume minuni - fac ca recensământul ufi 
cial din 1930 să înregistreze de-abia 728n5 Evrei, după neam şi 756930, 
după religiune mozaică - adică mai puţin, respectiv: 95625 şi 66810;: 
referindu-ne la totalul de 823643 înregistrat de recensământul din 1899 /91. 

Rezintatelor înregistrate de recensământul din 29 Decembrie 
1930, îi alăturăm statistica lui N. Popp, care, cu migală şi făr~ ?- obosi, 
s'a servit de toate elementele ce i le-au putut procura anumite cerce
tări destul de serioase şi pentru cari trimetem pe cetitor la studiul res-; 
pectiv. N. Popp ajunge la aceste· rezultate : la o populaţie totală de· 
19325951, găseşte 1986368 Evrei - 10,24 % şi 3433367 alte naţiona
lităţi- 18.04 %- Din populaţia oraş~!or de reşedinţă ·ale României; 
-lucru ce nu este înregistrat în recensământul din. 1930 :- de 3182834, 
Românii ating cifra de 156:1;288 -,-- 49 °/o, alte naţionalităţi 572810 _,., 
r7% şi Evreii 1047745 - 32%. Trecem mai departe, fără. nici un co-
mentariu 1). . 

Oamenii noştri politici prea puţin s'au ocupat âe problemele 
demografice cari priveau pe străinii introduşi şi structura etnică a ţării 
noastre. Programele lor de guvernământ priveau cu totul alte pro-,,r 
bleme : cum să mulţumească pe partizanii mărunţi, mărind numărul 
slujbaşilor publici şi subţiind astfel bugetulţării până la sleire com
plectă a tezaurului şi la redu,cere in mizerie a slujba7ilor, cee~ce mărea 
posibilităţile de a se lăsa ispitiţi ; cum să aranJeze contmgenţarea 
import-exportului şi regimul devizelor sau_ să puie __ stăpânire ~e. mar~le 
posturi de comandă în instituţiile publice ş: în cons11le a.: ~d1:11~straţ1e; 
etc. Doar I. Mihalache, care este un pasionat al statist1ce1 Şl poseda 
caete înb::egi în legătură cu problema evreiască, refeyindu-se la problema 
aceasfa, spunea că Evreii ar atinge cifra de un milion. 2

) Octavia11 
Goga - în măsură să cunoască mai bine ca oricare altul problema -
dădea o cifră variând între 1%,- mil. de Evrei. Tot el evalua la 
500.000 numărul Evreilor intruşi din. Galiţia şi Ungaria, după războiu. 

Am spus şi cu alt prilej că, în şcoala noastră românească, nu 
pomenit niciodată nu de invizia evreiască, ci măcar în treacăt de 
această populaţiune. De pe catedra universitară, se artzea, din când 
în când, energic şi cu adânc răsunet, glasul. lui A. C. Cuza, N. Iorga 

/ 

1) Vezi „Etno-demografia Română în „Rânduiala". 2) Vezi art. prof. I. Hurdu· 
beţiu în „Univ." din 8 Ianuarie, 1938. -
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~l S., Mehedinţi. Singurul din membrii corpului didactic secundar care 
a îndrăznit să vorbească despre această populaţiune de năvală a fost 
.Prof. N. Pandelea. 

Iată ce a îndrăznit să scrie în manualul „România" pentru el. 
IV secundară : „Evreii co:tistituesc o minoritate foarte curio2.să : în 
timp ce neamurile străine de fa noi îşi declară făţiş credinţa şi 

limba, scoţând la iveală, când se face numărătoarea, pe toţi membrii 
'familie!; Evreii singuri se ascund, în deosebi cei veniţi în timpul 
:din urmă (după războiu) din Rusia.· Astfel, în anul 1919, cu 
prilejul discuţiilor pentru noua Constituţie, s'a arătat că sunt în ţară 
vreun milion ~i jumătate de Evrei, cifră care n'a fost contestată de 
·deputaţii evrei~ destul <ie numeroşi atunci în Parlament .... Ei reprezentau, 
.deci, faţă de România de baştină; proporţia de 10%. După 10-:-12 
ani, însă, îti ca;e timp au venit ;ţa noi mulţi_ Evrei, mai întâi din Rusia, 
iar acum în urmă şi din Germania, se constată un rezultat într' adevăr 
uirriitor: se găsesc numai 756930 în recensământul din 1930, adică 
exact. jumătate din câţi se socoteau ~y.ainte. Informaţii particulare 
·(dintre care unele din izvor evreesc) arată însă că numărul lor real 
ar fi cu'mult mai mare decât ieşea din calculele făcute în 1919" 1). 

Să trecem la izvoare străine şi evreeşti. 
„Enciclopedia italiana" dă, pentru 1921, fără a indica izvoarele, 

.835000 Evrei locuind în ţările noastre. „Grand Dictionnaire Lar9usse" 
- cel mai p1'ost informat - dă o populaţiune evreiască de aproximativ 
4 mili<Jane pentru toată lumea, dintre cari 2. milioane pentru Europa 
. - adică în Polonia, Austria, Turcia şi Ungaria, fără a pomeni nici 
<le Rusia, nici de România. De aci, se vede cât de serioase sunt cer
oeetările acestor enciclopedii cari fac, din acest punct de vedere şi pe 
nedrept, mândria marilor naţiuni - şi unul din marile defecte de 
erganizare a lor este că toţi „savanţii" cari tratează problema ev·re
fască sun:t Jidovi, implacabil neîmpăcaţi cu cdtul adevărului. După 
„ Gazeta Polska", sub semnătura lui S. Werner, Evreii au invadat 
România, între 1919-1923, cu un număr de 500000 2). 

Isvoarele evreeşti vorbesc în felul acesta. Ziarul· „Lupta" afirmă 
-că numărul· Evreilor, în 1930, este de 721000 - 3.71 % din populaţia 
·totală a ţării, cifre împrumutate. din ,,Anuarul statistic al Români_ei'' 
·pe t935-39. 3) „Renaşterea noastră" - organ pur evreesc - a.dmite 
·maximum de 800000, ceya cât mai aproape â.e statistica oficială, dar 

l) ·Vezi o. cit: Incă doi fuşi cari au·. îi:idrăznit să scrie ceva despre Evrei : I. 
Suchianu în cartea de stil şicompoziţiuni, C. Kiriţescu în , ,Istoria războiului pentru 
intregirea neamului" şi alţi câţiva, Cj'!eace a determinat U. E. P. să înainteze un prott:st 
Ministerului Instrucţiunii Publice. Vezi „Fapte şi idei" de M. Schweig, Buc. 19;s1, 
p. 70-73. 2) Cuvântul din 22 Ian. 1938: „InvazJaEvreilor în Români:a". 3) „Uni'I"." 
16· Dec. 1937: „Câţi Evrei sunt în România Mare?". 
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se întreabă indignată: „De ce se permite publicarea unor afirmaf 
cari arată că există în ţară z milioane de Evrei, cari iau pâinea del 
gura Românilor?" 1) Arthur Ruppin, sociologul evreu, care ne-a cuno:
scut de aproape, dă, pentru anul 1899, o ciffă de 256588, numai pentru 
Vechiul ~egat, neş~ii~d .că, după 19 ani, se va reîntregi România. 2) 
Colegul sau de mai tarzm, Arthur Ruppert, profesor de sociologie al 
universitatea din Ierusalim, dădea, în 1930, 834344 Evrei pentru ţara. 
noastră - adică cu o sută de mii mai mult ca statistica oficială ş1 cu~ 
65000 mai puţm ca în r9ro. 3) Sionistul Wiesl spune că, în ţările noastre· 
sunt 300000 Evrei mai mulţi decâţ poate suporta România, 4) dar 
nu ne arată câţi sunt aceia pe cari îi suportă sau îi poate suporta_ 
Napoleon Arie - catechirisit de comunitatea evreiască - îi găseşte 

pe Evrerprea numeroşi, dar nu ne dă cifre. In sfârşit, Judisches Lexi
con din 1930 dă, pentru acelaş an, n36000 Evrei în România. 5) 

Şi încă câte alte statistici şi alte păreri, pe cari şi nu le cunoaştem 
şi este inutil de a le înşira. Şi toate aceste pentru simplul motiv că nu 
s'au luat garanţiile cuvenite ca agenţii recensori cari luau declaraţiile 
libere să controleze riguros actele. pe temeiul cărora se" putea stabili~ 
originea etnică. Fiindcă atât Evreii cât şi ceilalţi minoritari ~veau 
interes - unii să-şi micşoreze, alţii, ca Ungurii şi Ruşii, să-şi crească 
num.ărul şi, deci, puterea şi pretenţiile lor şi ale statelor vecine. De: 
aceea, Evreii, s'a dezlipit de neamul lor, în mod aparent numai, şi 
s'au declarat: majoritatea celor din provinciile de peste munţi şi din. 
Banat .:__unii maghiari, puţini din ei germani ; majoritatea celor din. 
Basarabia şi Bucovina -ruşi şi germani; o parte din cei din Vechiul, 
Regat români; iar alţii, numeroşi, au dispărut din localităţile unde 
erau stabiliţi ca să nu fie găsiţi de agenţii recensori, cari s'au mărginit 
să înregistreze declaraţiile libere, fără ca cineva să le controleze exacti
tatea sau să fie sancţionat pentru declaraţie falsă. 

Oricare ar fi numărul Evreilor - mare sau mic -: problema. 
evreiască este o realitate. Câtă lume s'a.întrebat şi nu se întreabă încă: 
Oare care să fie numărul Românilor din Macedonia ? Şi nimenea n' a. 
putut să dea un răspuns categoric. Insă, pe câtă vreme, Evreii si-att 
as~uns numărul, Românii din Macedonia au creat par' că o legendă în: 
jurul for - circulă zvonţtl că sunt foarte mulţi şi, în aparenţă, aşa 
este. Românii macedoneni circulă, circulă peste tot. Pe ei îi găseşti 
pe toate căile de comunicaţie - mari sau mici ; pe întinsul câmpiilor 
şi prin toate. coclaurile munţilor; prin bâlciuri şi prin toate pieţele" 
ca negustori şi meseriaşi în oraşe mari sau mici şi prin porturi; în 

. I) „cu:entul" din 3 Sept. 1937· 2) B.-Duică, o. cit. 220. 3) „Curentul" o. cit. -
după„Les Ju1fs dans le monde modren" de Ruppert. 4) „Univ." 14 Dec. 1937 - <> 
gravă problemă economică şi socială. 5) „Univ." r6 Dec. 1937. 
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caravane numeroase, coboară sau urcă munţii, după anotimpuri şi 
îţi face impresia că sunt mulţi, numeroşi, fără sfârşit. Şi, în realitate, 
sunt puţini - nu milioane, ci două trei sute de mii. Aceiaşi impresie 
/' . 

îţi lăsau şi în Cadrilater. Şi erau de-abia câteva zeci de mii. Dar erau 
o monedă măruntă care circula peste tot şi la . tot pasul. 

.De mult, m'am gândit la teoria lui Haşdeu asupra circulaţiei 
cuvintelor - aplicând-o şi la Evrei şi la Românii din Macedonia. Şi 
aceiaşi impresie a avut-o şi colegvl prof. I. Hurdubeţiu, despre Evrei. 
Problema evreiască - zice el - nu trebuie privită numai în funcţie 
de număr. Pericolul rezidă şi în număr, dar şi în funcţia lor socială, 
rolul ce îl îndeplinesc în viaţa noastră, nu numai economic, ci sub toate 
raporturjle 1). Aci stă primejdia.· Fiindcă îi găseşti circulând fără 
astâmpăr ; îi găseşti în toate sectoarele vieţii economice şi spirituale, 
îi găseşti peste tot şi la tot pasul, încheagă afaceri şi fac averi. Iar 
milioanele de Români stau legaţi de coarnele plugului. de masa biu
roului. Sunt primedioşi Evreii ca m1măr dar mai ales ca Juncţie sodală. 

l) Problema evreiască în funcţie de o teorie a lui Hăjdeu, în Univ. din 8 Ia
nuarie 1·938. 



PARTEA IV 

"Mi se pare că sentimentul antisemit 
care s' a desvoltat în toate locurile şi în 
toate timpurile, înainte de era creştină 
si după aceea, la Antiochia, la Alexan
dria şi la Roma, îtf Arabia şi în Persia, 
în Europa evului mediu şi în Europa 
modernă, înfr'Jtfzcuvânt în toate părţile 
!temei unde au fost şi unde se află Ovrei, 
mi se pare că o astfel de opinie nu putea 
să fie rezultatul unei fantezii continue, 
ci că trebue să existe motive adânci 
puternice cari sa le dea naştere." 

Bernard Lazare 
în .L'Antisemitisme". 



CAP. 

CAP. 

PARTEA IV 

PROBLEMA EVREIASCA 

~I. Evreii la ei acasă până în Diaspora-Gabut, până tn I9I8 · . · · • 
a) In Mesopotamia, în Egipt şi Chanaan, în captivitatea babiloi:iană. 
Luptele intestine şi distrugerea statului e~c evrei~sc. b/ In impe
riul bizantin, în Asia şi în lumea musulmana. c) In impenul german, 
în Franţa şi în Germania. d) In Anglia, Olanda şi Ţările No_rdice. 
e) In Peninsula Iberică până la alu_nga~e:;i. lor în 14?2. I) In P~runs~la 
Italică. g) In Ungaria. h) lu Rusia. i) In Polonia~ 1) In imp.erml 
Ottoman. k) Evreii în Noul Continent. 1) Numarul rrobabil al 
Evreilor în lume. 

II. Problema evreiască după marele război1t. . . . . . . . . • . . · . 
a) In Germania şi Austria. b) Cehoslovacia. c) Evreii în Franţa. 
d) In Italia. e) In Ungaria. /) In Polonia. g) Evreii în lumea ;Anglo
saxonă. h) Evreii în Rusia. i) Evreii în alte ţări şi în alte continente. 
j) Palestina-Eretz Izrael. 
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CAP. I. 

EVREII LA EI ACASĂ ·ş1 IN DIASPORA-GABUT, 
PANĂ IN 1918 

Socotim necesar să ne ocupăm, pe scurt, de trecutul poporului 
evreu, impunându-ne aceasta din o seamă de consideraţiuni. 

Intâi, ca să ne facem o ideie cât de sumară de primele începuturi. 
ale acestui trib nomad de păstori, revărsându-se din Chaldeea-Babilon,, 
ca şi de primele lui aşezări, este bine să-l urmărim încă din albia î:i_ 
care s'a născut şi a copilărit, ca, numai astfel, să-i prindem tendinţele

. de expansiune, de revărsare din această albie atât de îngustă şi de 
săracă - ameninţată a se îngusta mereu de deşerturile înconjurătoare -
albie de dimensiuni de natură să-l ·sugrume, împingându-l tot mai 
tiranic .să-şi caute loc. mai larg,· spaţiu vital cât mai încăpător - împins . 

. tot înainte de porunca inexorabilă a lui J ehovah. 
In al doilea rând, urmărindu-l mereu, ca să ne lămurim asupra. 

grelelor încercări duse întru asigurarea' acestui spaţiu vital, în veci
ri.ătatea albiei în care s'a născut şi s'a legănat, vom reuşi să desprindem 
însuşirile, bune sau· rele, cu cari era înarmat ca să treacă peste greu
tăţi - când pe cale de a birui, când biruit, niciodată însă descurajat,. 
mereu mânat de instinctele nomade de cucerire şi de dispreţul unei 
temeinice aşezări. Şi îl vom :vedea, astfel, părăsind Chaldeea şi - uci-: 
gând şi jefuind - r_evărsându-se spre Pământul Făgăduinţei, şi, de aci„ 
din această ţară expusă mereu valurilor deşertului, biciuit de foamete· 
şi de nevoi, ca şi de dorul necunoscutului, luând drumul spre valea 
fertilă.a Nilului, unde s'a aşezat pentru câteva secole, trăind în cum
plită captivitate. Şi iar întorcându-se spre-· Chanaan, veacuri dearândul„ 
în luptă necurmată de cucerire a acestei ţări, cu elementele naturii şi 
cu popoarele ce-i aţineau calea, punându-i obstacol tendinţelor de; 
expansiune. 

Şi, iarăşi, îi vom vedea pe aceşti fii ai lui Israel, ctţm trec din 
robie în robie - când sub Egipteni şi sub Asirieni, mereu în revolte, 
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şi în răsboaie interne sau cu popul~ţiu~ liniş:ite,A când sub. :er7i,. s~b 
Alexandru cel :Mare şi sub Ttolomeu ·Egiptul111, cand sub Smeru şi iar 
sub Egipteni, etc. până când, la capătul sforţărilor lor, Pompeiu în
corporează Iudeea la imperiu, decretând-o provincie romană. ~i, m.ereu 
pe urma lor, îi vom vedea trăind într' o veşnică tur burare şi revoltă 

sub Romani, până când Titus şi, mai târziu Adrian şi Sever, cunnară 
- odată pentru totdeauna - veleit~ţile lor de a mai .avea şi ei o patrie 
şi de a-şi mai duce o existenţă neatârnată în cuprin~ul u_nui cămiu 
naţional pe care, în.mileniile <e urmară. nu-l vo: mai. don. . 

Tot urmărindu-i mai deaproape, fără a obosi, mai cu deoseb1re 
de aci încolo, în Diaspora lor în lume, veşnic întovărăşiţi de inirajul 
tiranic al nomadului, în vagabondare şi în căutare de sălaş, nestatornic 
ca şi nisipul pustiurilor, îi vom vedea pretutindeni nedoriţi de nimenea 
şi înţărcuiţi ca leproşii în ghetto.,.uri. Şi vom pune, astfel, mâna pe 
capătul gh~mului de păcate originare cu c~ri au plecat d~ acasă, pă:ate 
cari i-au făcut. urîţi şi dispreţuiţi, odioşi şi vătămăton. Duşmaru de 
moarte ai unităţii politice şi sociale a autohtonilor şi ai .tuturor aşeză
mintelor ariano-creştine, Evreii, din setea nepotolită de arginţi, au 
ztrecut . dincolo de orice fuajtă îngăduită de comandamentele divine, ca şi 
de legile omeneşti şi naţionale ale popoarelor în inijlocul cărora s'au 
cuibărit, fără a fi fost chemaţi sau doriţi. Fiindcă au adoptat, pe ori
unde ·s'au aşezat, atitudinea d(\ a propovădui, cu inijloace imorale, 
o etică iudaică barbară, altoită pe un excfusiv1sm feroce. Istoria stă 
~rtoră încremenită în aceea că, . niciodată şi nicăeri, n'au căutat să 
se încadreze în . sistemul de idei morale şi ·sociale, patrimoniu sacru 
din totdeauna al rasei ariene, ci cu o ingratitudine de arivist, au fost 
·mereu centrifugi, ceeace a întunecat însuşirile .cu adevărat creatoare 
-dacă avutu le.'.au vreodată şi precât le-au avut. 

Ne. vom servi, în această scurtă expunere, .de lucrări cu auto
ritate şi de studii copiate pe alocuri după -cele dintâi, în general,. însă, 
acestea din .urmă interpretate abil după interesele iudaice. Aceşti cro
nicari ce, dela di~ta~ţă, îşi . trădează origina etico biologică sau com
plicitatea materială ~u Israel, vor să demonstreze, fără /a _recunoaşte 
- deşi le cunosc prea bine - că adevăratele cauze ~ari au făcut :[)e 
Evrei să îndure atâtea necazuri ar fi isvorît nu din însăşi ~tructrira lor 
sufletească'. ci ~umai din consideraţiuni de ordin.religios sau de nafo~ă 
politică, internă sau externă,...a ţărilor în car_e s'au işezat. Dar.1:fi sinpir 
adevăr rămâne în picioare : acela anume că, dealungul ·veacurilor şi la 
t~ate popoarele, ei au fost rău văzuţi, .nu din consideraţiuni _de n~tur~ 
religioasă sau oricare alta, precât din motive de etică feroce practicata 
fără scrupul, căutând să demonstreze - p~r'că cu totdinadinsul şî la 

.. ·t~t ~~sµl _:__că. n'aµ avut şi nu vor să aibă niciun teren de afinitate 

cu popoarele cofilocuitoare peste can au năvălit şi pe cari au căutat 
să le reducă la sclăvia perpetuă, a banului şi numai a banului - a 
doua fatalitate a poporului .evreu, cum o numeşte Sombart, prima 
fiind nomadismul lor. De aci, reiese, în mod logic, dară, că soarta lor 
şi-au binemeritat-o, fiindcă şi-au croit-o ei şi numai ei şi toate scăderile 
acestea sunt isvorîte din construcţia 'lor psiho-biologică, alimentată 
dealungul veacurilor de o literatură quasi-religioasă sălbatecă. 

Toate câte am expus până aci ne pun în situaţia de a cunoaşte 
temeinic şi mai de aproape legătura cauzală a măsurilor ce diferite 
state le luau împotriva acestui popor, căutând să-şi afirme, prin aceste 
atitudini mântuitoare, voinţa lor de a trăi, înalta lor /putere morală, 
dreptul .sfânt la o vieaţă liberă şi liniştită. Ele ne mai pot servi, nouă, 
Ro~ânilor, - îndeosebi în zilele de faţă - de îndreptar în lupta ce 
am întreprins-o după două veacuri de luptă zadarnică, în luarea. de 
măsuri ce. trebue să ne asigure fiinţa/naţională, politică şi econoinică, 
dar, mai presus ca toate, liniŞtea socială şi bucuria unei vieţi civilizate. 1 

Incă ceva important de subliniat. Cercetând trecutul Evreilor, 
aiurea, vom lua cunoştinţă şi de căile bătătorite în vagabondarea lor 
de patru' inilenii, precum şi de cele urmate ca să ajungă până fa noi. 
Anume, vom afla că, prin mijlocirea Turciei - adică. pe calea de s.-est -
am cunoscut pe Evreii spanioli; pe calea n.-estică - adică .prin lnij
locirea Poloniei ca ţară de transit, sufocată de aceste mulţiini. şi prin 
aceea a Rusiei, pe toţi cei alungaţi din .Apus şi din centrul Europei, 
precum şi pe toţi aceia revărsaţi din isvoar~le întunecoase ale vechilor 
Khazari, trecuţi, spre nenorocirea noastră, cât mai numeroşi la noi, 
ca Evrei de cea mai barbară speţă. '· · 

Iată, după W. Sombart, marile linii - în timp şi în spaj;iu -
ale Diasporei lor, pornind din albia babilonică, cuibul în care s'au născut, 
spre a se revărsa peste întinderea continentelor. 

„Odată cu sec. V, Evreii încep să părăsească -încet la început, 
mai 1epede pe urmă - Babilonul, ca să se răspândească în toate re
giunile pământului : în Arabia, în Indii şi în Europa. Incepând cu 
sec. XIII, ei părăsesc Franţa, Anglia, Germania, ca să se întoarcă 

parte în Peninsula Iberică, unde deja se găseau numeroşi Evrei eini
graţi din Palestina şi Babilon, parte, în· statele Europei orientale, unde 
se revărsau d~ja, încă din sec. VIII, curentele dinspre s.-est, .venind 
din imperiul bizantin, pe calea Mării N'egre. Spre finele Evului mediu, 
cele două mari rezervoare ale elnigraţiunii evreeşti sunt Peninsula 
lberică şi Rusia cu Polonia. Din acest moment, se începe o nouă re
partiţie a Evreilor : sunt Evreii spanioli, pe urmă - odată cu perse
cuţiunile căzăceşti - Evreii din Europa orientală cari încep a se ră
spândi în. toată lumea. Spre finele sec. XIX, se produce o lnişcare ce 
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se poate compara cu erupţiunea unui vulcan, mulţimi nenumărate se 
revărsau spre Lumea Nouă ca să scape de pogromuri 
căror victime erau în Rusia şi în Polonia 1): 

* * * 
Marele istoric francez J. J. Guillemin îşi începe astfel capitolul 

flatând despre trecutul Evreilor: „Există în antichitate·un popor care 
fără a lua în considerare decât rolul său politic, pare cu mult inferior 
naţiunilor de care este înconjurat, dar a exercitat o foarte puternică 
înrâurire a~upra destinelor omenirii. Acesta este. poporul ebreu. Gloria 
lui este de a fi fost. depozitarul celei mai vechi tradiţii a lumii, păstră
torul vechilor promisiuni făcute genului uman şi de a .le fi păstrat în 
mijlocul prosperităţilor sale cele mai strălucite, ca şi dealungul celor 
mai dureroase ale istoriei sale". 

Pe de altă parte, cronicari diverşi, printre cari autorul studiului 
despre Evrei în „Marele Enciclopedic Larousse", începe cu aceste re~ 
flexiuni : „Cetind cineva Biblia ar fi înclinat dimpotrivă a conchide 
.că puţine istorii vechi oferă atâta .nesiguranţă şi obscuritate". Sau ca 
autorul aceluiaş studiu în „Enciclopedia italiană" : „Ei - adică Ebreii
se· prezintă, deşi risipiţi şi lipsiţi de o· unitate teritorială, ca o naţio
nalitate proprie şi cu un patrimoniu cultural-religios, cari rămân ca 
.şi avamml .fosil al unei epoci îndepărtate". 

Ce' era poporul ebreu? 
Israeliţii sau Ebreii erau o ramură din rasa semitică, înruditi ca 

atare cu· Fen:lcienii, Cartaginezii ,şi Arabii. Se consideră urmaşi direcţi2 
.ai lui Abraham, fiu al patriarhului Terah şi al Tharei, cari locuiau oraşul 
Ur ·din Chaldeea-Babilon. Se credeau ,;aleşi ai lui Iehova" şi istona 
lor pe care o povesteşte Biblia este. plină de minuni săvârşite de Jehovah în 
favo.area poporului său, ca şi de teribile pedepse cu care loveşte pe 
Ebrei când uită de comandamentele lui .. Constituiau un grup din acel 
trib aparţinând marii familii etnice semitice, care, în primul pătrar al 

. celui de al doilea mileniu, a. C„ ocupă Palestina şi se constituiîn uni-
tate naţională, dându-şi, dela început, numele de „Fiii lui Israel" din 
tribul lui Juda, care a fost f!.Ucleul. principal al domniei supravieţuind 
catastrofei .din 72r, a. C. Şi, astfef,,se formă etnicul „Judei", rămas să 
desemnef:e aşa porrorul ca şi comunitatea 'religioasă cu. care acesta se 
identifică. Această denumire a fost şi este cea mai comună, fie în însuşi 
sânul acestei comt;nităţi şi în limba sa naţională „Jhud'im", fie în 
lumea greco-romană: Iudei, Judaei. 

1) Les Juifs et la vie economique, p. 441. 
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Francezii îi numesc J uifs ; Germanii - J uden ; Spaniolii - J udios ; 
nglezii - Jews; Ruşii - Jid; Italienii - Giudei; Arabii - Ciuhud; 
rcii - Jehudi şi Cifut, luat din arăl;ieşte, poreclă de dispreţ, etc. 

Noi, Românii - după atitudini, epoci şi provincii, - i-am 
urnit : Israeliţi, Ovrei, Evrei şi Jidani; Jâzi, Jizi, Jidovi; Uvrei 
.-român. 

a) In Mesopotania, în Egipt şi în Chanaan. Luptele 
intestine şi distrugerea statului naţional-evreesc. 

Să începe~ expunerea. Spre r996, a. C., Abraham, fiul lui Terah 
al Tharei, patriarh sau. păstor din Mesopotamia - ţara celor două 
ri fluvii - alesul. Celui Prea Inalt şi credincios cuvântului acestuia, 
oţit de soţia Sarah şi de nepotul Loth şi în fruntea numeroşilor 

rvi şi turme, părăsi ţara de origină şi se aşeză în valea Mambre din 
ra Chanaanului - adică Palestina. A fost martor, în rătăcirea lui, 

al catastrofei care ruină cetăţile depravate Sodoma şi Gomora, în locul 
cărora se vede astăzi Marea Moartă. 

Murind, îl urmeaza Isaac, care cotinuă vieaţa nomadă şi sfin
lui învăţăminte. Acestuia îi urmează Iacob, suprâ:numit Israel, 

are numără I2 c:opii, şefi a I2 triburi divizate şi imită în totul vieata 
şi urmări realizarea misiunii încredinţată de tată. şi bunic. ' 

Toţi fiii lui Iacob, geloşi pe fratele lor Josif, îl vândură negusto
rilor cari mergeau în Egipt, unde, în curând, deveni prim-ministru 
atotputernic al Faraonului. D.ar o foamete cumplită îl sili pe Iacob să 
reacă în Egipt, unde J osif se descoperi lui, chemă la el pe tatăl său 
· îl.stabili, cu.cele 70 persoane, în ţara Gessen, din Egiptul de jos, cu 
apitala Tanis a Hicsoşilor, unde au trăit 430 ani şi după a cărat în
rângere deveniră sclavii Faraonilor, cari îi puseră să construiască 

şosele şi cetăţile lui Rallfses şi Pition. Un Faraon puse de ucise' pe toţi 
masculii cari s'ar naşte printre ei. Unul din cei scăpaţi a fost Moise . 
Acesta v~iând pe un Egiptean care bătea pe un Evreu îl ucise şi fugi 

Arabia, unde trăi 40 ani în deşert şi comunică cu Iebovah. Intors în 
gipt, îi scoase pe Evrei în număr de 600.000 capabili să poarte armele. 
etrecu alţi 40 ani în deşert la poalele muntelui Sinai, unde primi 

„Decalogul" şi le dădu şi Pentateucul sau ceh~ Cinci cărţi, dintre cari 
na Leviticul - un regulament cuprinz;ând organizaţia socială cu totul 
iferită de a altor popoare. Investi pe~Aron fratele cu detnnitatea de 

'Pontif, devotăla sacerdoţiu pe toţi copiiiâin seminţia lui Levi şi muri 
1n r605 pe muntele Nebo. Conducerea poporului o preia Josue, .care îi 

use în Pământul Făgăduinţei pe care îl împărţi la cele I2 seminţii. 
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~inastia Judecătorilor dură 400 ani şi nemulţumi adânc poporul. 
In 1096 vine ca rege Saul, după care urmează David şi Solomon. Acest 
construi celebrul Templu cu meşteri aduşi din Fenicia, îşi întinse ţa 
dela Damasc la Marea Roşie şi dela Eufrăt la Torentul Egiptului şi 
astfel, deveni stăpân pe marile drumuri comerciale şi construi în deşer 
ora"şul Tadmor-Palmira. 

* * * 
După moartea lui Aron, ţara se împărţi în două : 

Iuda cu capitala Ierusalim, alcătuit din două triburi şl}n acela 
lui Israel constituit din ze~e, cu reşedinţă în Samaria. Dar începură· 
luptele interne. Şi străinii lichidară, în 721, cu aceste două regate. Şi 
începură cei 70 ani de captivitate în Babilon. Ca să.potolească revoltele, 
Nabucodonosor cuprinse a doua oară Ierusalimul, dădu .foc palatului 
şi templului şi populaţia fu dusă iar în. robi~. Cirus le p~rmi§e, în 53~, 
să se înapoeze, iar Darius Istaspe le permise reconstruuea templului. 
Noul stat Iudeea se organiză în republică teocratică condusă de un 
Sanhendrin - consiliul celor 72 bătrâni. . .· ·•• 

Căzu, pe urmă, sub Alexandru cel Mare, sub Laomedon, deposedat. 
curând de Ptolemeus Lagus care cuceri Ierusalimul şi duse o masă de 
Evrei în Egipt, în a. 320 a. C. Trece sub Sirieni; pe urmă iar sub Egip-. 
teni şi iâr sub Seleucizi, când au fost rău persecutaţi. Preoţii şi Iuda 
Maccabeul· bătură pe Sirieni în 165 şi trăiră în neînţelegeri interne, 
până când Pompei, chemat ca arbitru între Hyrcan şi Aristobul, :iepoţii 
lui Antiochus, cuceri în 63 Ierusalimul şi transformă Iudeea m pro-· 
vinde romană. 

Antigona, fiica lui Aristobul, luă tronul în a. 42, cu ajutorul 
Parţilor. Dar Irod, numit cel Mare, sprijinit de. Romani, luă Jerusa""'. 
limul în anul 37, ucise pe Antigona şi pe Hyrcan, ultimul vlăstar mascu~ 
din Macchabei. ·~ , 

Oprimările Romanilor împinseră pe Ebrei ~ă se revolte şi susţi
nură lupte îndăr.ătnice cari se terminâră cu luarea J erusălimului de 
către Titus, ·în· a. 70 d. C. 

Iată cum J. J. Guillemin descrie ultima perioadă a Pălestinei :. 
„Opresiunea procuratorilor şi în particular a lui Gessius Florus, îm
pinse pe Ebrei la revoltă, în· a. 66. Un prim generăl tri~~ co1~tra lor. 
nu fu prea fericit. Vespasian, care îi urmă, reduse în cenuşă mai mult 
oraşe şi reuşi să pună, în a:tiiîl 69, asediul contra Jerusăli1:1ul~. P~o
clamat împărat în lipsa sa, el părăsi armata şi încredinţă lui Titus, fl:if 
său, grija de a termina acest răsboiu. Cu toate că Ebreii .erau împă 
atunci în mai multe tabere, Jerusalimul se apără cu o îndărătnicie d 

necrezut. Sărbătoarea Paştilor, a. 70, atrăsese în acest oraş o mulţime 
imensă. Deasemenea, foametea nu întârzie să se facă simţită, cu toate 
grozăviile sale. S.tăpân pe .o parte din· oraş, Titus le transmise Ebreil.or 
propuneri de pace, dar ei le respinseră. Insfârşit, asaltul general ftr 
dat : un soldat roman aruncă. un tăciune aprins într'unul din aparta
mentele cari împrejmuiau sanctuarul, focul se întinse cu repeziciune'. 
în toate părţile templului, care, cu toate sforţările lui Titus, fu Îll! 

întregime mistuit. Asediaţii prelungiră încă o lună rezistenţa în 
oraşul de sus. Mai mult ca r.300.000 ! Ebrei pieriră în acest în
fiorător dezastru". 

După această distrugere sângeroasă a statului naţionăl evreesc„ 
viaţa ebraică a continuat în Pălestina cu o intensitate şi autonomie 
politică importantă având în frunte un Nasi - principe sau patriar~ :-
recunoscut de guvern, ereditar dintr'o familie care, după tradiţie„ 

descindea în linie femenină din regele David. Patriarhul aveai 
dreptul exclusiv de a fixa călendarele · şi de. a numi pe judecători şi 

alţi demnitari în comunităţile din Palestina şi era în strânse legături 
cu toate comunităţile risipite în lume, încasând o taxă pentru în
treţinerea sa. 

A urmat, apoi, o eră de pace, până când însărcinările lui Traian 
în Orient au pricinuit agitaţii în diferite provincii. La ·acestea, luară 
parte Etreii din Cirena, Egipt şi Cipru cari s'au răsctilat împotriva 
Romanilor şi Grecilor. Aceste evenimente au avut resfrângeri şi în Pa
lestina, unde, sub împăratul Adrian - care vru să ridice un templu lui 
Jupiter; interzise circumciziune~, studiul şi practicarea legilor -iS
bucni o adevărată revoltă. determinată mai ales de faptul că acesta. a 
emis un decret care limită Evreilor libertatea de a trăi după legile lor. 
Toţi aceia cari au nesocotit aceste ordine au fost pedepsiţi cu moarţea. 
Printre aceştia, se găsea şi Aquiba ben Josef, sufletul revoluţiunii şi 

unul din cei mai iluştri doctori ai timpului. 
Eroul răsboiului care a urmat a fost Simon bar Kozibah, zis Bar 

Kozeba, socotit de unii contimporani ca Messia, după anumiţi istorici„ 
un simplu aventurier. Sorţii au vrut ca să devină stăpâni pe Jerusalim„ 
în anul 132, când au construit un ăltar şi au instaurat cultul religios. 
~Dar revolta aceasta aduse cele mai mari nenorociri; Oraşul fu cucerit 
de Romani în 134 şi distrus. Pe ruinele lui; s'a înălţat o colonie romană> 
cetatea Aelia Capitolina, interzicându-li-se Evreilor de a intra, cu excepţia 
unei singure dăţi pe an. Revoluţi<;marii s'au retras în Eiter, la s.-est de 
Jerusalim, care, după o lungă şi eroică apărare, cade şi el, şi, atunci ... 

s'au reînoit masacrele dela 70: în totăl au pierit 580.000 oameni. 
Şi; astfel, se consumă ruina statului ev eesc. După acest dezastru;,. 

urmă bejenia, încă neostoită a poporului rătăcitor. 
A. N. Hâciu. - Evreii În Ţările Rom~neşti. 
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b) Imperiul bizantin, în Asia şi în lumea musttlmană 

Un număr de familii emigrară în ţinuturile asiatice şi se aşezară, 
ln primul rând, pe malurile Eufratului, în ţara Afganilor, în India şi 
:până în China. Alte rămăşiţe. se fixară în Apus, unde deveniră obiect 
-de dispreţ şi de aversiune, mai ales odată cu anul 350 când Constanţiu 
,se urcă pe tron şi îi lovi cu măsurile cele mai aspre. Dar fu şi mai rău 
:sub Justinian şi Heracleus cari porunciră împotriva lor cele m.ai oribile 
persecuţiuni. 

Soarta lor se îmbunătăţi în ţările de sub stăpânirea islamismului 
unde putură să se ocupe, fără a fi turburaţi, cu comerţul în oraşele 
Bagdad, Cairo şi Cordoba şi, unde, în coi;itact cu geniul Arabilor, cul
tivară cu succes ştiiriţele şi artele. Incă din sec. IX, au fost colonii 
evreeşti în Cairo, Fez şi Maroc. 

Asia Centrală este, astăzi, aproape singura: ţară din lume unde 
sunt încă persecutaţi. In K.hanat, unde sunt în număr de 4000 numai, 
ei sunt, - ca şi în !talia: Evului Mediu - înţărcaţi în cartiere speciale 
şi osândiţi să poarte semnul particular, }nterzicându-li-se portul tur
banului şi să se urce pe cal. Orice musulman poate, fără a fi pedepsit 
:Să-i lovească în oraşe şi să-i ucidă la ţară. 

* * * 
. Istoria Evreilor în imperiul bizantin este un şir neîntrerupt de per

secuţiuni, umilinţe şi oprimări. Totuşi, ei au reuşit să se dedice cu succes 
.industriei, în special, fabricării postavului din gogoşi de mătase şi a 
purpurei. Asemenea condiţiuni au d11,rat până la căderea imperiului 
sub Turci, în 1453· · 

Cu moartea patriarhului Gamaliel VI, în 1425, patriarhatul în
cetă de a mai funcţiona şi toate contribuţiunile comunităţilor se vărsau 
la fiscul imperiului·. Şi, astfel, Palestina încetă de a mai fi centrul spi
ritual al iasporei ebraice. 

Pâriă în primele secole ale erei creştine, populaţia ebraică nu
meroasă se găsea în multe lo_calităţi din Apulia şi Calabria: la Venosa, 
Taranto, Capua, Neapoli, Aquilea, Bologna, Brescia, Milano, Genova. 
In afară de Italia, este sigură sau cel puţin destul de probabilă prezenţa 
lor, înainte de 476, în Spania, Franţa şi Germania. 

In Mesopotania şi în Arabia, populaţia ebraică destul de nume
roasă era dedată agriculturii, comerţului şi meşteşugurilor. Comunităţi 
importante erau la Nehordeea, Nisibi, Mahoza, Plumbedita şi Suta, 
toate sedii cu comunităţi celebre. In fruntea iudaismului babilonian, 
.era un esilarc - coborîtor în linie bărbătească din David, adevărat 
:Suveran c.u curte fastuoasă. Sesanizii, partizani ai religiei lui Zaroastru, 
i-au persecutat adeseori. 
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Mahomed, dacă nu i-a putut converti, a început să-i persecute. 
Califul Omar, ia început ostil- după cucerirea Siriei, Palestinei, Per
siei şi Egiptului, îi admise în ţările sale, dar le impuse îmbrăcămintea 
musulmanilor, ceeace făcură şi urmaşii săi. Arabii, cucerind regatul 
persan, pentru Evrei născură alte centre importante : Bagdad, Mosul, 
Hamadan. In Egipt, înfloreşte colonia dela Fusat. Sub Fatimiţi (969-
IOII), trăesc liniştiţi, iar sub califul Fatifuit Al'Hakym (10II-1020) 
îndură persecuţii. In Africa de nord, se formează centre ca Al' Qayramin 
din Tunisia, Fez ·din Maroc. In număr mare, trăiau în Cirenaica şi 
Tripolitania. Sub Arabi, au ajuns medici, consilieri, chiar viziri ai ca
lifilor şi sultanilor, iar poeţi şi filosofi s'au amestecat în viaţa intelec
tuală a lumii musulmane. 

c) In imperiul german - în Franţa şi în Germania. 

Inainte de 1000, aşezări evreeşti importante ocupându-se cu co
merţul erau la Colonia, Metz, W orms, Mayenza, Praga, Magdeburg, 
Merseburg, Ratesbone. Primii Ottoni i-au pus sub jurisdicţia episco
pilor. Enric II (1012) i-a expulzat din Mayenza. In linii generale, au 
trăit bine. Odată cu Cruciadele, însă, au fost ,masacraţi şi au căzut, 
se zice, peste 50.000, între Mai şi Iunie, 1096. Enric IV, întorcându-se 
<lin I alia, i-a luat sub protecţie. Cruciadele a II şi a III a fost· mai 
indulgente. Frederic Barbarossa i-a considerat, contra unei taxe spe
ciaJe, ca o posesiune personală, supuşi ai Camerei imperiale. Frederic II 
.a adus câţiva Evrei la curte în Sicilia. Bănuiţi de complicitate cu Tă
tarii cari ajunseseră în Rusia şi Polonia, au suferit multe persecuţiuni 
.şi anumite profesiuni li erau inaccesibile şi au avut, ca la Roma, ghetto-ul 
ignobil, Judengasse, din Frankfurt. 

In Austria, în special la Viena, trăiau mulţi Evrei. In 1231, Fre
deric II i-a exclus dela orice serviciu şi i-a declarat sclavi peipetui. 
In 1244, le-a acordat un statut care a servit de model în Boemia, Un
garia,-~Moravia, Silezia şi ·Polonia. 

Perioada de interregll (1250-1273) şi aceea a domnid lui Rudolf 
sunt însemnate prin continue masacre, cari s'au reeditat când cu teribila 

~ . 
dumă „moartea neagră" (1348-135o)"acuzaţi de a fi otrăvit fântânile. 
Ei sunt riguros obligaţi să. trăiască în ghetto-uri infecte închise cu 
lanţuri şi arcane. Dealtfel, din Evul mediu şi până în secolul nostru, 
tot Apusul ca şi Răsăritul Europei nu trăiau la un loc cu mişeii, cu 
leproşii, cu Ţiganii şi Evreii. Următor campaniei antiiudaice dusă de 
I. Capistran şi Bernardino de Feltre, acuzaţi de crimă rituală, au avut 
loc persecuţii violente. Au devenit proprietatea personală a împăraţilor 
şi principilor cari nu puteau să-i apere, fură mai mult ca odată vânduţi 
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sau puşi 1n gaJ ş1 izgoniţi din Viena de Matei Corvin şi au reintrat 
abia sub Ferdinand I. Sub Luther, situaţia a răm~s aceiaşi. 

In.cepând cu primele decenii ale sec. XVIII; Marranii şi mai târziu 
Evreii de origină germană- au constituit la Hamburg, o importantă 
comunitate. Un important centru era şi la Frankfrut, unde, contra unei 
ţaxe speciale, au obţinut, în 18II, egalitatea. Ps;la începutul sec. XVIII, 
se începu lupta de emancipare. Primul câştig a fost Edictul de Tole
ranţă din 1782. In Prusia au câştigat emanciparea în 1812. Totuşi mult~ 
restricţii au rămas în vigoare. 

In urma revoluţiei dela 1848 şi a altor victorii ale liberalilor, o eman
cipare complectă a fost nroclamată în toate statele. Dar în 1850 au intrat în 

. vigoare vechile legi restrictive. :ţ<:manciparea complectă fu, în teorie, defi
nitiv fixată în Austria, în 1868, iar în statele germane, în 1869şi188r. Dar, 
iarăşi, s' au luat măsuri restrictive, ca urmare a antisemitismului ştiinţific. 

Sub primii regi franci, trăiau bine, cu toată aversiunea înaltului 
cler. Dar sub Merovingienii catolici, au fost expluzaţi toţi câţi n'au vrut 
să se boteze şi s'au aşezat în districtele sudice de sub Visigoti, de unde 
au fost mai târziu expluzaţi şi au revenit, în 720, cu cuceritorii arabi. 
Sub Carolingieni, au trăit şi bine şi rău. In Provence şi Langµedoc, 
au avut condiţiuni mai bune. In inte:r:valul sec. VIII şi IX - în marile 
.centre Lyon, Paris, Marsilia - posedau pământuri şi afacerile lor erau 
administrate de un Magister Judaeorum. 

In perioada Cruciadelor, atacurile acestora erau îndreptate numai 
contra bunurilor evreeşti şi soldaţii n' au plătit datoriile către Ev:rei. 
Ludovic VII, utmător cererii lui Pierre de Cluny, autoriză.pe C:ruciaţi 
să-i jefuiască. Şi după Cruciade, au avut loc persecuţii, expulzări şi 
jafuri, la scurte intervale. Ludovic IX ordonă ca să se distrugă toate 
exemplarele Talmudului şi îi expulză; Totul, de azi încolo, este o al
ternativă de expulzări şi confiscări de averi, de jafuri şi rechemări, etc. 

In Provence, în sec. XV, au posedat imobile, se dedau comerţului 
şi agriculturii. Mai târziu, lucrurile se schimbă în rău. Şi de-abia în 
r550, le-au fost deschise oraşele Bayonne şi Borde::1mt Cu anexarea 
Alsaciei şi :E,,orenei, s' au aşezat Şi aci, în aceste provincii pe care Na
poleon a căutat să l.e apere de plaga evreiască. 

S'au înscris' în garda naţională şi, în 1791, au câştigat egalitate 
de drepturi. Napoleon îşi propuse de a lua Evreilor orice caracter de 
naţiune şi de a-i reduce la o sectă religioasă, ceeace a.fost ratificat de 
Adunarea Notabililor dela Paris în Iunie 1806, ca şi de Marele Sanhen
drin în Febr. 1807; Complecta lor emancipare a avut loc în 1830. Evreii 
din Alger au Căpătat emanciparea în 1870 cu sprijinul lui A. Cremieux. 
In 1894, izbucni un antisemitism puternic când cu afacerea Dreyfus, 
dar el se potoli repede, imediat după 1900. 
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d) In Anglia, Olanda şi Ţările Nordice. 

Urme sigure despre Evrei în Anglia încep odată cu sec. VII, iar 
mărturii din ce în ce mai precise odată cu a doua jumătate a s,ec XI. 
Odată cu domnia iui Richard Inimă de Leu; încep persecuţiunile şi 
se continuă .. cu Ion fără de Ţară. Erau obligaţi să poarte semnul dis
tinctiv, supuşi la ·taxe mari şi la limitări ale libertăţii comerţului. In 
1264, poporul i-a ucis în mase. Sub Eduard I, restricţiunile fură înăs
prite cu statutul său perţtru Evrei, emis în 1275. Dominicanii îi con
strângeau la convertire. Sinodul dela Exeter .din 1:281 le-a impus res
tricţiuni la libertatea cultului. Iar în 1290, se semna decretul de ex
pulzare/cu aplicare până la l Noembrie„ Expulzaţii s'au refugiat pa!te 
în Flandra şi. Franţa, pa:rte în Germania şi Spania de nord. 
· Prevalarea protestantismului şi răzbwiele cu Spania ţăcură pe 

Englezi să-i readu~ă, neoficial. Menaşeli ben Israel din Amsterdam a 
tp.aintat, în 1650, o cerere"Parlamentului pentru o readucere făţişă. 
De-abia în 1657, Ol. Cronwell a îngăduit unor Evrei de a se stabili la 
Londra. In 1685, se decreta liber exerciţiul cultului ebraic. In 1701, se 
ridică prima ~nagogă la :Condra. 'La finele sec. XVII, la p:rimul nucleu 
spaniol, se adaogă şi elemente din Germania. Dar restricţiuniie impuse 
făcură pe mulţi din clasa aristocratică să se creştin~ze. Spre finele sec. 
XIX, au mai venit şi din alte ţări unde erau persecutaţi"* De aceea, 
s'au luat măsuri .de stăvilire şi cu greu li s'a dat acces în Parlament. 

· In Olanda, au avut mult de suferit cu introducerea inchiziţiei. 
Dar după Uniunea dela Utrecht, când provin~iile nordice s'au declarat 
independente, l\farranii au început să exekite mare influenţă şi s' au 
întors lă:iudaism. Ina doua ju~ătate a sec. XVII, se deschide o epocă 
de mare prosperitate, de care au beneficiat şi Evreii din ţările germane. 
Toate evenimentele ulte:rioare le-au fost favorabile. 

Suedia nu le-a fost complect deschi~ă decât în anul 1854. 

e) In Peninsula Iberică până la alungatea lor, îii 1492. 

In Spania, unde' nu se pomeneşte de ei înainte de 300 a. C., 
se dedau la agricultură şi comerţ. In general, sub dinastia vizi. otă şi 
musulmană,· au avut o serie lungă de masacre şi samovolnicii, confis
cări de bunuri, etc. Reccaredo (585-600}, trecut la catolicism, a ina'
gurat o politică ostilă lor. Un decret din 694 al celui de al VII-lea 
Conciliu,din Toledo, sub imperiul fricii de a-i vedea oferind. Spania Mau
rilor; li s'au confiscat bunuri, iar copii au fost crescuţi în religia 
creştină. Cu invazia Arabilor (7rr) au avut a se bucura trei secole de 
libertate şi prosperităţi, mai ales sub califul de Cordoba Abdar RahmanII 
(912-61) şi Hakam II (96r-'-76). Ebraismul înflorea în Grenada, Î!l 
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Sevilla, Saragozza şi Lucena. Alfons VI le deschide funcţiunile public·· 
şi cariera militară, li se încredinţează misiuni mari, ca interpreţi şi colec
tori de impozite. Dar persecutaţi de Almoliades, ei se refugiază în masse 
mari în ţările creştine. Odată cucerită Andaluzia, au avut a suferi per
secuţii la Lucena, precum şi în Sevilla. Siliţi să se creştineze, unii 

· au acceptat ca formă, alţii s'au refugiat la Toledo, capifâla Spaniei 
creştihe. Comunităţi importante erau la Toledo - cu 12.000 Evrei, 
Barcelona, Saragozza şi în alte centre din principatele creştine. Alfons 
VIII şi urmaşii acestuia i-au avut alături în lupta contra Almoravidilor. 
Au ajuns să stăpânească bunuri mari", aveau personal creştin în depen
denţa lor şi erau constituiţi în corporaţii speciale de artizani. In 1357, 
s'a construit celebra sinagogă din Toledo, care, pe urmă, a fost trans
formată în biserică. 

Dar· secolul XIII însemnează apusul lor. In r~33, .se institue in
chiziţia din Aragon, îndreptată şi împortiva musul.manilor în epoca d~ 
nelinişte a bisericii în faţa progresului populaţiei musulmane. Pablo 
Cristianis Convertitul a denunţat Papei Clementt IV Talmudul ca sin
gura cauză a rezistenţei lor, dată dela· care s'.a instituit şi censura căr-
ţilor ebraice. · 

In Navarra, sub Francezi, au trăit în condiţii foarte rele, ca şi 
în Castilia sub Eniic II. Cu Enric· IV (r3go-r406), începe catastrofa 
lor în Spania, când călugărul Fermmdo J\fartinez începe, în r39r, cam
pania antiiudaică. Atunci, au avut loc în SevilJa, în Baleare şi în alte 
provincii, .masacre, ba comunităţi întregi au fost distruse. -Atunci, el 
unii s'au lăsat bătezaţi. ~Şi astfel a luat naştere specia „Marranos" -
creştini în aparenţă, Evrei în realitate - cari au reuşit să ocupe dem
nităţi, să strângă bogăţii mari şi să se amestece în. familiile nobile. In 
r4r5, o bullă papală le interzicea studiul Talmudului şi a cărţilor anti
creştine, legături comerciale cu creştinii şi dezmoştenirea copiilor trecuţi 
la creştinism. 

Când s'au unit Castilia şi Aragonul prin căsătoria lui Ferdinand 
cu Isabela, a început să funcţioneze tribunalul special contra Marranilor, 
când cei dovediţi au fost ar~i pe rug şi goniţi ca nişte fiare sălbatice 
şi au avut loc autodafeuri. 

In 30 Martie 1492, când a fost cucerit şi regatul Grenadei, Sfântul 
Oficiu emitea la Alhambra faimosul edict de proscriere generală, în
lăuntrul termenului de 30 Iulie, prin care li se interzicea să ducă cu 
ei aurul şi argintul şi li se confiscau buri.urile. Chiar în această epocă 
Evreii deţineau toată averea naţională. Şi atunci, a început fuga. Mulţi 
s'au refugiat la Neapole. Alţii în Portugalia unde li s'au îngăduit Ja 
puţini să rămână, iar celorlalţi să aştepte năvile cari să-i ducă În alte 
părţi. Mulţi s'au îndreptat spre coastele nordice africane, dar n'au fost 
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primiţi peste tot. Al.ţii s'au aşezat în diferite state italiene, foarte mulţi 
în Turcia unde au fost bine primiţi de Bajazed II. 

In Portugalia, unde erau bine văzuţi sub Ioan II (148r:..._r493), 
se începe epoca tristă, când, sub sugestia Papei Inocenţin VII, s'.a 
instituit inchiziţia. Deşi sub Emanuel I ~r495-r521) au fost trataţi 
bine, totuşi, acesta. silit prin căsătoria cu Isabela a Castiliei, a promulgat 
decretul de expulzare cu executare până în Octombrie 1497. Au părăsit 
tara 300.000 Evrei Sephardim - adică aristocraţia iudaismului - şii 
~'au stabilit în Olanda, Italia, Anglia, Ty,rcia, Germania, sudulFranţei 
şi câte puţini peste tot. In 1498, au fost~xpulzaţi şi Evreii din Navarra .. 
Şi, dela această d~tă, toată Peninsula Iberică fu golită de Evrei, dar ai 

continuat să fie locuită de mulţi Marrani, mereu suspectaţi. 

f) In Peninsula Italică. 

In Peninsula Italică, au trăit în virtutea unor drepturi şi juris
dicţii proprii în materie civilă. Când, însă, Italia a trecut sub imperiuli 
.de Orient, s'au aplicat şi aci normele restrictive din codul Justinian~ 
Grigorie cel Mare favoriză convertirea lor pe cale de persuasiune, apoi 
convertirile forţate. In sec. XIII, este sigură prezenţa lor în aproape 
toată Peninsula. Dela r2r5, sunt obligaţi să poarte pe hail}ă un semn 

. disti~ctiv, sunt opriţi să aibă servitori creştini, se regulamentează împru
mutul cu dobândă. Cruciaţii au fost adesea absolviţi de datoriile către 
Evrei. Papa Ioatr III a decretat, în l32r, distrugerea copiilor de pe: 
Talmud. 

Multe cetăţi au chemat pe Evrei - cu toată opoziţia câtorva 
clerici cari favorizau instituirea muJ:!ţilor de pietate...,.... să exercite co
merţul de bani, ca Veneţia în 1366, Florenţa în 1437 - care a cunoscut 
pe Evrei încă dela începutul sec. XIV - Mantua în 1454, Milano în 
1465, etc. In r45r,. Carol V îi expulză din Neapole şi s'au mutat în 
Ferrara, Ancona şi în Turcia. Expulzarea Evreilor din statele arago
neze a făcut şi pe cei din Sicilia şi Sardinia să le părăsească în 1492. 
. La începutul evului modern, mulţi fugari diri Spania se aşezară 

· la Neapole, Toscana, Ferrara, Mantua, Ancona şi Veneţia, pe câtă vreme 
cei din Franţa şi Germania în. ţinutur:lle dela nord. Comunitatea din 
Livorno îşi trage origina dela Marranii din Spania, pela finele sec, XVI. 
Din ducatul Milano, au fost expulzaţi în 1597· In statul pontifical„ 
Iuliu III şi urmaşii ·au prohibit studiul Talmudului şi decretară di
strugerea cărţilor. Şi fură obligaţi să trăiastă, în mare parte din statele 
italiene, în ghetto-uri, cu porţi închise în timpul nopţii, excluşi dela 
exercitarea profesiunilor, fără drept de. a poseda proprietăţi fonduare„ 
obligaţi să poarte un semn distinctiv. Şi au trăit aşa, la Roma, până 



,în' 1870; şi în plus fără dreptul de a seapropia de mânăstirişi biserici 
:şi de a avea relaţii apropiate cu creştinii, sub aspre pedepse, confonn 
ordonanţei vicarului general de Velletri, din r865. )n r569, au fost .ex
pulzaţi din toate cetăţile statului pontifical, exceptând Roma şi Ancona. 

In r848, Evreii din Sardinia obţinură em,ş.nciparea, pe urmă ce1 
din celelalte state cari se îmbinau .ca să întemeieze noul stat al Itali~. 

g) In Ungaria. 

Poporul evreu din Ungaria ·Îşi trage origina emigram 111 special 
din imperiul bizantin, în sec. VII, precum şi din Khamatul Khazarilor, 
unde, pentru multe secole, şi-au găsit, aci, azil sigur. Alte invaziuni 
se ivesc în sec. X. Ei sunt vânzătorii cu câştig ai prăzilor făcute de Un
guri în năvălirile lor în Europa şi făceau negoţ şi cu sclavi albi şi cu ca
măta nimicitoare. Aşa că s'&u, ~uat măsuri· a împrumut~ile să se facă 
cu martori şi în scris şi să poată locui numai acolo unde era o reşedinţă 
episcopală. Camăta, fiind oprită de canoanele bisericeşti pentru creş
"tini, Evreii se îmbogăţesc repede, pe seama regelui, a nobililor şi bise
Iicii. Şi ating apogeul sub Andrei II, când însuşi acest§- le amanetase 
veniturile proprii şi vămile. Nobilii se răsculaseră în 1232 contra re
gelui, cons~rângându-1 să jure că nu va mai da slujbe Ovreilor, Bul
garilor şi Arabilor şi că nu va mai îngădui căsătoriile mixte. In acest 
secol, s'a făcut mai viu simţită: şi influenţa papilor, încât regii ău tre
buit s~ aibă faţă de Evrei vederile legaţilor pontifici şi ale episcopilor, 
:aşa că ei fură supuşi la multe restricţiuni. Pela. finele sec. XIV, erau, 
.a.ici, cinci comunităţi organizate. sub Jiln singur cap, zis judecător. 

Câţiva Evrei s'au dedicat agriculturii .şi industriei, dar în generai, mi
.eului comerţ ambulant şi celui cu străinătatea. 

Sub Bella IV, în .r25r, căpătară privilegii importante, reînoite, 
la cererea lor, G.e nouă ori până la r493 .. Ludovic cel Mare, nereuşind 
să-i convertească, îi izgoni şi ei fugiră în Austria, 'Boemia şi Polonia, 
.O,ar la r396, s'au întors, iar la 1431, li s'a admis 2% camătă pe săp
tămână. Dar Matei suprimă dreptul Ovreilor de a lua ca amaneturi 
<Ca.Se şi pământuri şi scăzu dobânda. Şi se porniră reacţiuni antisemite, 
autodafe-uri şi pogromuri„ 

In r686, Ovreii se unesc cu Turcii şi luptă contra armatelor im
periale cari sângerau să dezrobească Ungaria. Atunci, Prinţul Eugeniu 
de Savoia, văzându-i cămătari nemiloşi şi bănuindu~i de a sluji Tur
cilor ca spioni, îi scoase cel puţin din graniţele creştine. Epoca între 
i686 şi r749 este pentru Ovreii din Ungaria o epocă de nesiguranţă. 

Sub Iosif U; veniră mulţi şi beneficiară de Actul de Toleranţă. 
Dar.dela r792, s'au luat măsuri severe ca să se stăvilească invazia va-
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gabonzilor din Polonia, precum şi în l8o6, li se jnterzise intrarea aces
tora. Totuşi, în r8o8, nordul· Ungariei era inundat de ei, iar în r840, 
începu marşul spre egală îndreptă'ţire cu băstinaşii : puteau să cum
pere pământuri orăşeneşti, să facă fabrici şi fură primiţi în toată ţara, 
Îl\ afară de oraşele !J.Ordice. Iar anul r867 li aduse egala îndreptăţire. 
Dar iudaismul ungur. continuă a fi turburat de disensiuni interne şi 

, viu împiedicat de mişcări antisemite. 
De acum, crâşme prin sate, arenzi de moşii, negoţ de cereale, de 

lânuri şi tutun uri, precum şi rachierii erau aproape exclusiv în mâinile lor. 
Dela r848 încoace, nobilimea, depravată şi risipitoare, începu să-şi vânză 

·casele şi moşiile chiar acelora cari îi serveau în calitate de hazi jido-jidov 
de casă, intendent şi om la toate, adică oameni nelipsiţi ai nobililor. 
Marele negoţ şi cel mic, industrie· şi bancă. sunt, de azi încolo, în 
mâinile Evreilor. 

h) In Rusia 

. Până în sec. I d. C., a existat o comunitate evreiască în Rusia 
meridională. Populaţia aceasta a crescut prin imigrarea elementelor 
provenind . din regiunile vecine .ale Imperiului d~ O~ient. . . . 

Este demn de remarcat conversiunea la iudaism a Pnnc1pelu1 
Khazarilor, în jurul anului 740, urmat apoi de o mare parte din su
puşii săi. Astfel, a trăit, pentru alte două secole, un mic principat ebraic, 
care a fost apoi desfiinţat pe la începutul sec. XI, de principii Kievului 
şi ai Bizanţului. · 

Cu introducerea creştinismului în Rusia pela finele sec. X, încep 
persecuţiunile contra lor. Numai Tătarii cucentori, în r240, le-au îmbu
nătăţit,siluaţia. Pentru cel Mare le-a deschis porţile. In r743, Elisabeta 
izgoni 35.000 din ei, dar reintră sub Ecaterina. In r804, a avut loc 
statutul următor căruia obţineau concesiuni, mărginite însă numai la 
anumite provincii. Cu anexarea Poloniei, s'au luat măsuri ca ei să 
rămână aci şi să nu se împrăştie în imperiu. 

Sub Nicolae I, le-::t fost impus serviciul militar în condiţiuni se
vere, precum şi alte restricţiun~ ale linbertăţii de aşezare, de comerţ 
şi de cult. Parte din ei au fost alungaţi. In r835, se începe regulamen
tarea vieţii lor înghesuită în I5 gubernii.· Se scutea de miliţie pe 50 
ani orice colonie agricolă de 40 suflete. In realitate, f.ără a fi perse

. cutaţi, trăitu afară .de lege. Numai sub Alexandru II încep să se 1:Ju
cure de favoruri şi ;li . se deschiseră porţile şcolilor superioare şi ~Je 
universităţii. Dar în r862, începe reacţiunea antisemită a lui Arsacov 
contra filosemitismului ţarului, ceeace dură până în r867. · 

N'aveau voie să cumpere imobile şi nici să le fie ipotecate şi nici 
. arenzi; n'aveau voie să se mute dintr' un sat în altul; în r887, crâşmarii, 
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iar în r889, meseriaşii,, sunt scoşi din Siberia ;şi alte restricţiuni refe
ritoare la şcolile evreeşti, la practicarea profesiunilor libere sau de agenţi 
ai schimbului; n'aveau voie să locuiască în Moscova şi Kiev - oraşele ·· 
sfinte ale Rusiei. Erau anumite centrţ din zona evreiască cari prezentau 
aspecte înfiorătoare, ca acele fum care de jidovime „juiveries", din 
Wilna, Berdicew, Odessa, etc. · / 

Deşi li s'a dat o egalitate totală de drepturi, pogromurile, totuşi, 
au continuat, ca acelea dm r9rr-r3. In r9rr, erau, în cele· r5 gu
bernii 3.578.227 Evrei, din cari 36.85 % trăiau din negoţ, 35,43 % din 
industrie şi de-abia 3.50% din agricultură. 

i) In Polonia. 

In Polonia, Evreii s'au aşezat din Apus, încă din sec. XI. Iar 
în ·timpul Cruciadelor, ~a fost un refugiu singur pentru ei. Sub Cazimir 
cel Mare, care trăia sub farmecele Esterei celei frumoase, s'au bucurat 
de privilegii mari şi în Lituania ş1 în Polonia, unde posedau sate şi oraşe 
întregi şi acaparaseră în curând toată viaţa economică, fapt careatrast E-:
vrei din alte ţări în masse mari. La încoronare, Regele jura implicie că va 
păstra neatinse drepturile de autonomie internă ale Evreilor. Cei bote
zaţi primeau titluri de nobleţe, pentru ei şi urmaşi. Comunităţile erau 
organizate după sistemul Kahalului, iar studiile ebraice erau în floare. 

Sub Albert I şi urmaşi, soarta a vroit altfel. S'au început perse
cuţiuni şi au fost înghesuiţi în ghetto-uri, iar în :t498, au fost expulzaţi 
din ~ituania. 

Sec. XVI şi XVII constituie perioada splendidă a vieţii hebraice 
sub toate raporturile. Cei mai bogaţi erau concesionari de impozite şi 
dări ale statului şi comunei, precum şi administratori ai bunilor guver
nuhii şi ale burghezilor bogaţi. Dar, spre jumătatea sec. XVII, în r648, 
Bogdan Chmielnicki, conducătorul Cazacilor, a pornit revoluţia contra 
boierilor şi a Evreilor şi a nimicit aproape astfel, pe aceştia din urmă, 
urmărindu-i în Ucrania şip ână la Iaşi. Lupta a durat un deceniu. Atunci, 
mare parte emigrară în Austria, Germania, Olanda, Moldova şi Asia .. 

Şi în Polonia rusească, li s'a fixat zone de locuit Sub Alexandru 
II, li se acorda, în Iunie r86z, emanciparea, cu libera circulaţie în tot 
imperiul. Dar sub Alexandru III, Ignatiew şi-a putut realiza legile res
trictive, începură pogramurile şi număral proletariatului spori enorm. 
N'{ţional-democraţii poloni, cei mai populari politiciani ai ţării, deve
nirăşi ei antisemiţi. .In r905, Ţaratul Poloniei numără r.639.900 Evrei 1). 

l) După cifrele dela 1764, când Evreii plăteau o contribuţie de l.174.6o9 fl. 
polonezi (de cap se plătea z fl.), erau, în Polonia, 429.656, iar în Lituania 157.649, de 
unde un total de 587.305, lipsă fiind mulţi, fiindcă se sustrăgeau ca să scape de bir 
şi, deci, de recensământ. 
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f) In imperiul ottoman. 

Evreii persecutaţi şi alungaţi din Spania au g~sit la Sultani o 
protecţie caldă, iar Marranii au putut să se întoarcă la vechea lor religie. 

Printre altele, s' au ~Întemeiat importante comunităţi la Salonic 
şi la C/pol, precum şi la !anina, Castoria, etc. Mulţi au ajuns la înalte 
demnităţi în viaţa politică. Astfel, se aminteşte Iosif Nasi şi Shelomok 
(Solomon) Askenazi, primul stabilfffu .capitala imperiului în anul 1553 
în fruntea unei mari case de comerţ şi care a obţinut dela Soliman 
un ţinut aproape de Tiberiada, unde avea de gând să întemeieze o aşe
zare ev eiască. Dar această preocupare n'a avut nici o urmare. Sultanul 
1-a numit duce al Nassos-ului şi i-a asigurat această i1lSulă şi altele din 
Ciclade, pe câtă vreme S. Askenazi a fost agent diplomatic între Re
publica Veneţiană şi Imperiul Turc. 

Emigranţi din Peninsula Iberică s' au aşezat şi în Palestiha, în 
special, la Ierusalim şi Sq.fad. Evreul Obadia di Bertinoro s'a distins 
Ia organizarea comunităţii din Ierusalim, unde s'a stabilit în anul I.5§8. 
In sec. XVII, Evreii din acest imperiu au fost agitaţi de mişcarea 
mesianică a lui Sabetay Şebi. . · ~ 

urma acuzării de omor ritual· la Damasc, în r840, însoţit de 
unnări violente, Evreii au căpătat .la Sultan inviolabilitatea 
persoanei şi averii lor în tot imperiul, unde, de. altfel, s'au bucurat 
de anumite privilegii şi de autonomie, trăindu-şi o viaţă cu 
totul proprie. 

k) Evreii în Noul Continent. 

Cele mai vechi mărturii atestând prezenţa lor în acest continent 
datează cu începerea sec. XVII, fiind vorba mai ales de Evreii portu
ghezi proveniţi din Olanda, la cari s'au adăugit pe urmă alţii din Ger
mania· şi Polonia. Prima comunitate mare s'a organizat la New-York, în 
anul r655. Indeletnicirea lor a fost comerţul. 

Până la răsboiul pentru independenţă; după terminarea căruia 
mare parte din ei. au fost cu revoluţionarii, au fost supuşi la anumite 
restricţiuni. Dar în constituţia din r790, s'a 2tabilit principiul ca nici 
o consideraţiune relativă la religie să nu fie piedică pentru căpătarea 
de servicii publice. Acest principiu, începând cu primele decenii ale 
sec. XIX, a fost adoptat şi de toate celelalte state, astfel că n'a mai 
existat deosebire de drepturi între creştini şi Evrei. 

Imigrarea în America a Evreilor din Europa orientală, din ce 
în ce mai importantă, a atins apoi proporţii extraordinare, odată ce 
baronul Mauriciu de Hirsch (r83r-r896) a înfiinţat la ::Sondra „Jewish 
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Colonisation Association" (J. C, A.); care întemeiă numeroase colonii 
în Argentina pentru a strângţ acolo pe refugiaţii din Rusi.a„ 

Z) Numărul probabil al Evreilor în fume. 

Dacă problema evreiască în ansamblul ei se prezintă ca o ecuaţie, 
cu multe necunoscute, nici chestiunea numărului total al Evreilor în 
lume ca şi la noi, în România, nu este lin teren cu orizonturi luminoase, 
fiindcă, din multele statistici, nu există două din ele cari să se împace 
şi cari să ne împace sufleteşte. Aceasta din mai multe consideraţiuni: 
Evreii nu şi-au dat niciodată sincer puterea 1or numerică, numai ca 
să nu producă turburări psihologice şi sociale în massele popoarelor 
autochtone; în al doilea rând, ca 1 să evite sarcinile fiscale şi, în sfârşit, 
s~au găsit, dintotdeauna şi la toate popoarele, factori de conducere 
cari să se potrivească la asemenea mistifică!!_ de situaţii, numai şi 
numai ca Evreii şi cei interesaţi să poată lucra în tihriă şi· cu. succes. 
In ce' priveşte situaţia în ţara noastră, vom avea prileiul să <;lăm ilus
traţii el:ocvente. 

Dăm aici câteva modele de statistici, multe din ele necomplecte : 
, • f 

~ cn-
d r ·r.~"-
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Polonia. . - I - 3.500,0001~921 3.700.000\1.316.5763
) 1.638.9004

) 

1.321.1005
) 3.400.000') 

Rusia europeană . 2,797.800') 32.00' 3.263.00·0 1920 5.400.000 2,920.639') 3,558.060') 
3,578.22710

) 3,537.160") 
România 400.000 7.41 835.000 1921 l.950,000 
Germania. 567.88512) 1.15 620.000 1923 577.000 
Ungaria - - 52.0.000 1929 435.000 851.378") 
Cehoslovacia - - 354.000 1920 385.000 
M.-Britanie {6.ooo 0.13 300.000 1924 212.000 

Austria . . 1,780.oc;:o" 4.30 250.000 1924 595.000 l.224.89915
) 

~ranţa . 49.439 • 0;14 105.000 1924 515.000 
Lituania - - 153.000 192 - 400.000 1) 

Olanda 97.274 2.06 125.009 1930 195.000 
Letonia - - 94.000 1930 -
Grecia 5.792 0.29 90.000 1924 131.000 
Jugosfavia 4.000 0.20 ff 74.000 1921 -
Italia 38.000 

. 
0.13 56~400 1924 376.~oo l Bulg~fa'. 21.224 0.71 45.000 1926 - 40.000 2

) I 
B.lg1a . 3.000 0.05 44.000 1921 42.000 
Elveţia. 8.069 0.28 ZI.OOO 1920 27.000 
Suedia - - 6.200 1924 9.500 
Danemarca - - 6.ooo 1921 8.500 
Estonia - - 4.600 1922 -
Spania -

I 
4.0QO 1924 58.000 

Norvegia • - 2.000 1924 2.500 
Luxemburg - i.770 1927 2.500 

" 
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Finlanda „, - - 1.700 1928 -
Portugalia - - I.OOO 1925 23.000 
St.-Unite - - 4.200.000 1930 -
Canada. : - - 125.000 1921 . 250.000 
Argentina - - 100.000 1924 300.000 
Brazilia - - 3.<:loo 1924 270.000 
Rusia Asiatică. - - 190.000 1924 450.000 
Tur.cia (Eur. Asia) 8I.380') 0.45 165.000 1924 245.000 
Palestina - - 154.000 1927 -
Irac - - 87.000 1920 -
Persia - - 40.000 1928 II5.ooo 
Manciuria .. - - 30.000 1927 -
India - 22.000 1921 315.000 
Arabia - - 20.000 1925 -
Siria - - 18.ooo 1929 -
Afganistan - 18.ooo 1924 85.000 
China - - 15.000 1924 273.000 
Maroc - - 150.000 1926 318.000 
Algeria - - 80.000 1926 210.000 1) 
Egipt - - 63.000 1927 65.000 
Uniunea Sud-afric .. - - 62.000 1921 -
Tunisia .. - - 5 .OOO 1926 155.000 
Etiopia (Abisinia) - - 50.000 1930 345.000 2

) 

Libia .. - - 19.000 fg30 -
Australia .· . ' . - - ,21.000 1921 30.000 
Noua-Zeelandă - - 2.400 1921 - . 
Mexico - - - - 180.000 
Guiara . - - - - 80.000 
Tripoli -r - - - 73.000 
Japcn a - - - 56.000 
Alte state sud-ame-

ricane . - - - - 30.000 ') 

l) Ediţia. V, din 1893-g8, "ol. 9, p. 649, art. „Juden" - după I. A. Răd.
Pogoneanu, în „Problew.ele culturii româneşti", Buc„ Tip. Gutenberg, J. Gobl, 1902. -
2) Vezi art. „In plină primejdie" de dr. I. Rădulescu, 'în „Porunca Vremii" din 28.4. 
938 - după un studiu rexist. - 3) Din anchetele I. C. lt„ Recueil de materiaux sur la 
situation konomique des Israelites de Russie (Paris, Alcan), vol. I, 1905 şi vol. II, 
I908 -după B. Duică, „Românii şi Ovreii", p. 4-a. -4) G. Cleinow, ;,Dit:;Zukunft i::o
lens". I. Band: Wirtschaft, Leipzig,1908. Datele s.unt date pentru 1905 - ap. ibid. 
36. - 5) Dr. A. Ruppin, „Die Juden der Gegenwart". Eirie sozial 'vissenschaftliche 
Studie. Judischcr Verlag. ·· (Koln und Leipzig), 19II - ap. ibid., 15. - 6), Vezi „O 
gravă problemă economică şi socială" în Univ. 14.12.937 - după declaraţiile lui Beck, 
fost ministru de externe al Poloniei. - 7) Intră şi Polonia rusească. - 8) După Russkii 
Enţiklopediceskii slovar, t. XI, 463-'-464, 1893 . .:.- 9) Dr. Sara Rabinowitsch, „Die Orga
nisationen des Judischer Proletariats," Karls(uhe, 1903 - ap. B. Duică, 43. „Zona 
ovreiască avea o întindere de '8n.046 km. p. - 10) D. A. Ruppin, I. c. - II) După 
tabelele lui Hubner-Juraschek, 1912, coplată diri Die Juden-pogrome, vol.' I, p. 379-
ap. B.-Duică, 44-45. -12) După Of. Statistic al Reichului din 16 Iunie, 1933, P~usia 
a avut 316.826 faţă de 404.446 în 1925; în Românla,.52.426, iar în Hessa, 46.923 
Univ. din 24.9.934.- 13) Dr. A. Ruppin, 1. c. - 14) Intră Unglfria şi toate provin
ciile. - 15) Dr. A_Duppin, 1. c. : Austria 317.378, Galiţia 8n.371 şi Bucovina 96.150. 

l) Reprezintă l % din populaţie'---: 2) 0.93. - 3) In Turcia europeană intră şi 
Bosnia cu 5.805 Evrei •. - 4) Intră şi Turkestanul. · · 
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Mai repetăm că, în ce priveşte numărul populaţiunii evreeşti, ca 
. număr absolut; după Statele Unite, vin Polonia cu 3.500.000 - adică 
cu· 12%, Rusia cu 3.200.000; România cu 400.000, sau cu 835.000 
,sau cu I.950.000; Palestina cu 16,50%, Lituania cu. 7,60%, Letoni~ 
cu 5 %. La locul cuvenit, şi anume în partea III, se va vedea care este 
adevăratul număr al populaţiunii evreeştţ în România. Aşa că toate 
aceste cifre şi toate afirmaţiunile privind' ţara noastră sunt cu totul 
neîntemeiate şi de natură, adeseori, să provoace râsul, dacă nu indignarea. 

Dacă ne referim la isvoarele cu pretenţiuni de statistici privind 
:populaţiunea evreiască de pe globul pământesc, vom da, iarăşi, câteva 
modele din cari va rezulta, întâi, prolificitatea acestui popor care se 
'Împuiază mai bine ca iepurii de casă şi, în al doilea rând, că nu s'a ştiut 
şi nu se va şti niciodată numărul real al acestei populaţiuni. 

I. Iată dr. A. Ruppin dă, pentru l9II, un total de lI.558.6rn, 
-Oin care Europa are 8.854.037 şi America I.898.087, restul pentru 
·celelalte continente. El ne dă date şi pentru vechile timpuri. In timpul 
nimicirii statului naţional, ar fi fost 50.000.000, după care au scăzut 
mereu, _în curs de 16 veacuri, până la l milion - pela 1648 ; în sec. 
XVIII, ar fi fost trei milioane, iar la începutul sec. XIX, ating 12 
milioane. Dar nici aceste date nu se pot bueura de un credit nediscutabil. 

2. „Enciclopedia Italiană" socoteşte la circa 17 %. milioane numă
rul Evreilor în lume, dintre cari, aproximativ, II milioane în Europa, 
4%_ milioane în America, 800.000 în Asia, 500.000 în Africa şi 25.000 
în Oceania. Pe câtă vreme, către jumătatea a doua a sec. XVIII, nu
mărul lor total nu trecea, probabil, de 3 milioane, în l9IO, atingeau 
12 milioane. Spre finele sec. XIX, marile nuclee de Evrei se găseau 
fu Rusia sud-vestică, în imperiul austro:ungar şi în Polonia. Totuşi, 

în ultimii ani ai acestui secol, s'a format începutul unui curent de emi
:grare spre Statele Unite ale Americii, unde, deja în l9IO, atingeau 
I.750.000, pe când, actualmente, sunt socotiţi la peste 4 milioane. 

3 .. După „Grand 1'ictionnaire Larousse", ar fi de aproximativ 
4 milioane, dintre cari 2 milioane în E-qropa, adică în Polonia, Austria, 
'Turcia şi Maroc. România nici nu este pomenită!). De aci, se vede cât 
<le puţin întemeiate sunt datele din aceste lucriiri. 

4. Broşura rexistă dă un total d~ 2I.784.ooo, repartizaţi, a5tfel, 
:pe continente: Europa 14.814.000, America de Nord şi de Sud +3rn.ooo, 
Asia l.408.000, Africa I.222.000, ~Australia 300.000 ; pe câtă vreme, în 
I86o, erau repartizaţi astfel: -Europa 7.217.000, America de Nord şi de. 
Sud 512.000, Asia 301.000, Africa 555.000, Australia 30.000. De unde, 
în aproape So ani, o creştere de 13.169.000- adică de aproape 200%. 

Dăm, pentru o mai amplă edificare, date statistice despre câteva 
nuclee ebraice urbane. După ,,Enciclopedia italiană" : New-York C1;; 
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:peste l %. milion ~după Broşura rexistă, I.700.000), Varşovia cu 350.000, 
Chicago cu 225.000, Budapesta - 217.000; Viena - 200.000, Moscova 
cu peste 200.000, Filadelfia cu 200.000, Odessa cu 180.000, Londra 
cu 175.000, Lodz cu 150.000, Kiew cu 140.000, Berlin cu n5.ooo, Cle
veland cu rno.ooo şi cam 30 alte centre cu peste 50.000. Parisul numără, 
numai în cartjerul Blanc Manteaux, dintr'un total de l3.16I locuitori, 
8000 Evrei - aceasta numai într'un secol şi jumătate. 1) Dealtfel, numai 
în 1935, s' au acordat 48.000 naturalizări, din_tre cari 45.000 la Evrei 2). 
Roma Italiei numără deabia 12.500, Milano 7.500, Triest 5.700, Torino 
5.200, Firenze 330, Fiume 2.600, Genova 2.500, Livorno I.800 - adică 
un total de 4o:goo - după aceeaşi Enciclopedie italiană. 

* * * 
Prin acestea de mai sus, am ajuns la capătul micului istoric al 

:poporului evreu şi al răspândirii lui în lume. Toate acestea ne-au ajutat 
:să cunoaştem câteceva din străduinţele supraomeneşti ale Evreilor de 
.a mai trăi mai departe în fruntariile· statului naţional, - numai dacă 
.aceasta nu este o părere sau iluzie istorică - şi ne-a mai ajutat să ur
mărim, pe canavaua timpului şi a spaţiului, peregrinările lor neostoite 
până a ajunge la noi, precum şi să ne familiarizăm cu suferinţele şi 
persecuţiunile ce le-au îndurat şi le îndură încă, datorită_;, după cum 
vom vedea şi pentru Evreii noştri - la doi factori, despre cari am mai 
vorbit şi anume : acel exclusivism naţional-religios feroce, ceeace i-a 
mortificat în formele străveehi de viaţă aparte, împiedicându-i să se 
asimileze, în însuşiri sufleteşti şi aspiraţiuni comune, cu popoarele auto
<l.tone; şi, în al doilea rând, acea nepotolită sete după averi materiale, 
câştigate prin orice mijloace, de preferinţă ilicite, ceeace i-a făcut odioşi 
mediului în care s'au aşezat, întotdeauna nedoriţi, atrăgându-şi, astfel, 
:persecuţiuni violente, îndreptăţite în totul sau expulzări ruşinoase şi; 
-deci, peregrinări nesfârşite, urmate. de năvăliri în:' alte ţări. . 

In tratarea acestui subiect, ne-am servit, între multe altele, şi de 
·două isvoare, îndeosebi : „~nciclopedia italiană" şi „ Grand Dict. La
rousse". Cu părere de rău, constatăm, însă, multe erori grosolane, bine 
înţeles calculate şi multe aserţiuni naive cu referire la suferinţele ce le-ar 
fi îndurat pe nedrept acest popor .veşnic vagabond şi întotdeauna .vinovat 
<le toate dezordinile şi dezmăţurile pricinuite în toate ţările sau cu pri-' 
vire la situaţiuni şi persecuţiuni cari · n' au avut realmente niciodată 
loc, fără motivări serioase. Fiindcă izbucniri spontane populare sau 

l) După B. Duică, p. 14.- 2) Vezi „La noi şi aiurea", în Universul 4.10.937 
- ilupă „La conqu@te juive"·din „Action franyaise". - Vezi şi Universul, 1938, „Franţa 
-e ameninţată"' şi revista „Choc". 
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Din toate cele expuse pana ~ci, ~01'. ·gil ' +1 adică cu ochii 
v A tă învăţătura : sa fim V1 eu.I'-', 
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vezi ca poa e r V t"C puteri însutite Odată redevemţi 
răpus pentru totdeauna,. a nascu u . .. lv V A .bavta+1 de această 
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stăpâni pe dreptunl~ noas rde, :a . singură poroncă : Să municm ! 
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. . . . . . Grand Dictionnaire Larousse_; ~farele Enci-
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„„ l' Abbe Drioux - B'.isto1re an~enne , . l"ti . Victor. Duruy - Petite 
""'"· Cu Studii econom1ce-po 1 ce , . , , 1 
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ogrome in Russland; E. Cre z. es:'.)- e 
p . C "·l'. z1· - Problema evreiasca; etc. etc. 
D. . "' oru 

CAP. II . 

PROBLEMA EVREIASCĂ IN LUME. 
D~Ă MARELE RĂZBOIU. 

4) In Germania şi Austria. 

Marele războiu a zguduit profund conştiinţa tuturor popoarefor 
europene. Printre acestea, sunt cu deosebire popoarele învinse şi, pe 
primul plan, p9porul german care şi-a văzut războiul pierdut datorită 
dezorganizării dinapoia frontului, de către socialişti şi pacifişti, d~ ge
neralii slabi şi de speculatorii comerţului şi ai finanţelor. Tratatul dela 
Versailles a adus cu sine urmări catastrofale. Inflaţia, începută în 'rgt7, 
şi-a arătat efectele tocmai prin r922-z3, când a sărăcit un popor întreg 
~i s'au îmbogăţit peste măsură industriaşii, bancherii şi toţi specUla
torii. Incep turburărilepolitice ca urmări fireşti ale perturbărilor sodale. 
Conducătorii republicei cad victime, unul după altul. „Spartacus:~: îşi 

începe activitatea în r9r9. Revolta dhi" Ritlir a lui Kapp are' ld~dn 
Martie r920. Mişcarea comunistă se proclamă ca atare în acelaş:can. 

Dar în 24 Febr. 1920, are loc, în sala de festivităţi dela Hof~tiii'u 
din Miinchen, prima demonstraţie naţional-socialistă cu lozinca HJltlpta 
contra capitalului iudeo-internaţional, a băncilor şi a bursei";1îeftUd 
Hitler a comunicat cele 24 puncte ale programului, cate, deăfone<it,n&\i 
devenit legea de existenţă a naţiunii germane. Mişcarea se :măfgineşte 
deocamdată la Bavaria, dar creşte. In Ian. 1922, are loc, tot la !filll~@n. 
primul congres oficial. In ziua de 9 Novembrie, 1923, are lde.1lJa:''Bnt
gerbraukeller din acelaş oraş, putsch-ul, când Adolf HitleF''Pfbdafuâ 
republica naţională şi pe Ebert destituit, se proclamă pe sllieidmcelar, 
iar pe Liidendorff .conducător al Reichswehr.-ului. Goering fuge fu:tfa:lia, 
Liid:ndorff rămâne liber, Hitler este osândit la 5 ani închisoare,, dar 
este eliberat în Dec. 1924. Şi luptă continuu împotriva guveniul:Ui 
„ovreesc" din Berlin. In r926, câştigă pe marii industriaşi din Ruhr, 

A. N. Hâciu. - Evreii 1n Ţările Române~ti. 35 
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pe Kaiser şi pe principi, precum cucerise mai de mult şi pe mani ca
pitalişti din Germania de sud. 

Haosul stăpâneşte din ce în ce republica. In iarna 1930, sunt mai 
mult ca 3 mit. şomeri ; în iarna 1931/32, şomerii ating 8 milioane ; la 
finele anului, 9 mil. Un întreg popor este pe margine de prăpastie. 
In Sept. 1930, sub Bruning, capătă 107 mandate, în August 1932, 275 
mandate. Acum, guvernează Schleicher care este contra lui' Hitler şi 
von Papen care tratează cu acesta şi cu Haggenberg. La 30 Ianuarie 
1933, tocmai eând Schleicher avea să ocupe Berlinul cu garnizoana, 
dela Potsdam, Hitler e numit cancelar. La l Martie, expunea programul· 
de conducere al celui de al treilea Reich în 24 puncte, cele mai multe 
îndreptate împotriva atotputernicei iudaice. 

Dela această dată, atotstăpânirea iudaică în lumea europeană 
începe să se clatine. Toat~ organizaţiile jidoveşti din lume îşi concen
trează forţele asupra Germaniei noului cancelar. In Anglia, este con
sternare. In U. S. A. au loc manifestaţii monstre, s'a şi cerut ruperea 
relaţiilor. Ch:'ar la noi în ţară s'a început boicotul filmului şi 2J mărfurilor 
germane de către Evreii noştri. 

Ce însemnau oare Evreii în Germania. până la această dată? Nu 
erau mulţi, de abia l %. Şi totuşi, deţineau tot. Ca şi la noi, familiile 
aristocrate germane îşi îndreptau copiii spre carierele militare şi admi
nistrative. Viaţă economică, profesiuni libere, catedră, ziaristică, li
teratură, teatru şi muzică erau lăsate în toată libertatea Evreilor. Incă 
din 1647, croitorii din Frankfurt şi, în 1703, pălărierii dinKonigsberg se 
plângeau contra lor. Hamburg şi Frankfurt pe Maiu erau centre jido.
veşti. Umblau dm casă în casă, d n castel în castel, vizitând pe nobili, 
umblau prin bâlciuri, vizitând ospătăriile ca să-şi atragă clienţii. In. 
Hamburg, Altona şi Wandsbeck, existau, încă din 1725, 30 Evrei 
mari bogătaşi, dispunând 4 din ei de r.400.000 thaleri - unul singur 
Salomon Berens număra r.6oo.ooo. La finele sec. XVIII, 3 mil. fl. se 
găseau în mâinile a 12 familii - unul singur Speyer poseda 604.000 
florini. La l Dec. 1905, Evreii plăteau la Berlin 80.77% dm totalul 
impozitelor, 26% la Beuthen, 18.73 % la Crefeld, 28.90% la Gleiwitz, 
24.02 % la Posen. Venitul naţional se repartiza astfel în două centre: 
la Breslau, 4·.8 % din populaţie - Evreii - se bucurau de 20.30 %, iar 
la Frankfurt, 7% se bucurau de 20.80 % din venit -după cum. reiese 
din opera citată a lui W. Sombart. 

După zguduitorul războiu, când poporul se trezi la cea mai crudă 
realitate-'- în plină înfrângere, revoluţie şi haos - Evreii puseseră 
stăpânire pe tot ce rămăsese neatins-o avere de cca. 8 mild. mărci. 
Totul era comandat şi controlat de ei: revoluţia din Bavaria era con
dusă de Evreul Kurt Fisner ; constituţia dela Weimar era redactată 
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~) Evreu: l_f ug? yreuss, pfofesor la universitatea din Berlin ; bolşevismul 
era p~egatit ş1 marmat' de Karl Liebknecht şi de Rosa Luxenburg. 
~u~a1 Germanul nu era nicăieri şi nu însemna nimic. In aceste condi
ţ1u:ii .moral~ şi sociale, apare noua doctrină pur germană a naţional
soc1ali~mulm; în fruntea căreia sta Adolf Hitler, de acum înainte, can
celar ş1, după moartea mareşalului, Fiihrer al poporului german. 
.. In decursul anilor până la IO Nov. 1938, s'au luat o serie de măsuri 

~riv:n~ eug:ni: rasei ~ermane şi curăţirea vieţii economice de vermina 
11:daica. Iata · cateva din multele măsuri şi interdicţii - cele mai multe 
·dict~te la congresele din Nurnberg din 1937 şi 1938. '-.stfel : li s' au in
terzis catedra şi profesiunile libere: n'au rămas decât 40 avocaţi la 
Berlin şi 175 în tot cuprinsul Reichului, cu titlu de consultanţi· anca 
·evreiască „I vria" a fost închisă; organizhţiile B'nai ,B'rith ~u fost 
~:sfiinţate ?recum. s'au desfiinţat şi 27 organizaţii masonice; libră
mle. evreeşti vor vmde numai cărţi scrise de Evrei pentru Evrei. In 
şcolile. ~ermane vor fi admişi în proporţie de l % %. Se organizează 0 
~xpoz1ţie evreiască la Miinchen. In anul 1938, lozinca este ca să dis
pară din graniţele Reiehului seminţia lui Israel 1). 

A Intre 5-12 Sept. 1938, s'a ţinut marele congres dela Niirnberg, 
"cand au fost găzduiţi un milion de invitaţi din 68 state. S'au luat marile 
'hotărâri: abolirea oricărui drept de proprietate, chiar asupra tot ce 
Israel va. const~ui sau va ~cumula în ghetto-uri ; retragerea drepturilc>c 
"de ~ucces1::ne ş1 de ~oşt~~re directă la ~~a:tea unor cetăţeni germani ; 
~oţ1 ~vre11 germam opnţ1 de a se stabili 1n fostele colonii germane ; 
lllterz1cerea accesului la bursă a agenţilor, curtierilor şi intermediarilor 
evrei; căsătoria cu femei germane aspru pedepsită; interzicerea schim
bării numdui; interzicerea de a-şi susţine teze .de doctorat, etc. 

In ziua de 12 Martie"1938 are loc alipirea Austriei la Marele Reich 
· 'chiar în aj~nu~ zilei de 13 Martie când guvernul iudeo-Schuschni~ 
~~epta cu 1~ngurare rezultatul plebiscitului pentru care industria şi 
fonanţa evreiască vărsase un milion de shilingi în mâinile Cancelarului. 

.. In. 1?70, împărăteasa Maria' Ţereza scria, manu proprio: „In 
v11tor, 111c1 un evreu, orice nume ar purta, să nu fie lăsat aci fără în
voirea\illea în scris. N'u cunosc altă ciumă mai rea pentru ţara noastră 
-ca această naţiune, care - prin înşelătorie, camătă şi bani - aduc~ 
poporul la cerşetorie şi face uz de mijloace pe care oamenii cinstiţi le 
:esp~ng. Deci, cât mai posibil îi veţi ţine departe de aci". Dar în 1782, 
1mparatul Iosef le acordă Patenta Toleranţei. Şi încet încet, se înmul-

. I} In. trirnes_tl:ul Sep~:-Nov. 1938, au fost dărâmate cu târnăcopul: marea şi 
grandioasa Slllagoga dela Nui;nberg, pe. urmă cele din Lipsea, Breslau, Brernen, Bay
reuth, Dessan, Kar~ba~. Magde~urg, şt Miiuchen. Mobilierul a fost dat flăcărilor, iar 
-i:,h~r~, Tal;nud~ Şl ob1~ctele sf:nte predate comunităţilor, cu obligaţia de a le scoate 
fara ii:târ~1ere dtn cupn~sul Retchului. Evreii înscrişi în universităţi atingeau în 1933, 
353, 1ar m 1938, de-abia l.803. · 
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ţiră şi deveniră puternici cu finanţele. Toate mişcările antisemite ale 
lui Schoener, dr. Lueger, etc. n'au putut continua. Răsboiul cel mare 
i-a găsit pe Austriaci otrăviţi de idei marxiste şi de organizaţiile ma
sonice răspândite peste tot. In ZI Oct. IgI8, revoluţia este pornită de 
Evreul Friedrich Adler care dădu jos pe Habsburgi şi asasină pe primul 
ministru contele Sturgh. Şi din guvern făceau parte 9 Evrei şi z cre
ştini: cancelarul dr. Karl Kenner şi viitorul preşedinte dr. W. Miklas .. 

Ministrul de externe Evreul Otto Bauer - pe care îl urmează 
Seipel, Dolfuss şi Schuschnigg cu care se încheie mascarada statului 
evreo-austriac --li. Louis Rotschild, ca şi toată finanţa austriacă luptă îm
potriva Germaniei şi intereselor statului : acesta era preşedintele Insti
tutului de credit austriac, Schwartzwald, guvernatorul Băncii Naţionale, 
iar Kunwald· conducăto1'Ul băncii „Oesterreichische Laehderbank" „ 

\ autorul inflaţiei prin care a distrus toată economia naţională şi, însfârşit, 
Mandel, proprietarul singurei fabrici de armament „Adelsberg". Tot 
comerţul şi toată industria în proporţie de 60-90 %, profesiuni libere„ 
- I8oo avocaţi evrei în barou - teatru, muzică, operă, presă, etc. 
toate evreeşti. Redactorul constituţiei din I934 a lui Schuschnigg, 
guvernatorul C. E. C-ului, procurorul general, toţi erau Evrei. Viena 
era centrul de propagandă sovietic.ă pentru toată Europa. Aici, îşi 

aveau sediul comunist Evreii din Basarabia. Emisari comunişti în 
ârum spre Spania treceau tot pe aici. 

Şi, odată cu ziua de IZ Martie Ig38, toată această forfoteală şi 
circulaţie evreiască s'a rupt brusc. Marii bancheri, profesioniştii liberi, 
negustorii şi bogătaşii au dispărut de pe scenă, parte s'au sinucis. Timp 
de o săptămână ghişeele B. N. au fost asaltate şi acoperite cu gră
mezi de bare de ~ur. Toate legile germane privitoare la rasă şi căsătorie 
au fost imediat aplicate. Intreprinderile din Viena au fost confiscate şi 
exploatate de naţional-socialişti. Toţi judecătorii şi procurorii evrei 
.destituiţi. Bancherii Rotschild şi Bosel - acesta proprietar a multe 
bănci evreeşti, aresta ţi. D~. Kunwald s' a s1nucis. Cartierul Leopold, timp 
de trei zile, a fost locul de manifestaţii zgomotoase 1). 

Asasinarea în ziua de ro Nov. Ig38 a consilierului Ernest von 
Rath la ambasada din Paris de către Evreul polonez Herschl. Feitel 
Grunspan a fost semnalul unor nemaipomenite tur burări ale sentimentelor 
poporului german. A avut loc arderea sinagogilor şi devastarea maga
zinelor, în marile centre germane şi austriace. Intre zz Nov. Ig38 şi 

3I Martie Ig39, s'au ţinut la Berlin I500 manifestări antisemite, precum 
şi expoziţia „Jidovului rătăcitor'', şi toate averile de peste Ioo.ooo 
mărci puse sub control. Asasinarea lui von Rath a costat pe Evrei o 

r) Vezi Por. Vremii din 26 şi 28 Aug. 1938, după revista „Der Sturmer" diu 
Niiruberg, privitoare la situaţia din Austria. 
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:amendă de I miliard mărci. Din avutul de 7 mild. m. k., z au trecut 
în mâini ariene, iar celelalte 5 urmau să treacă contra rente de stat. 
Prăvăliile evreeşti trec la Arieni. Li se interzice intrarea în teatre şi în 
dnetnatografe. Toate magazinele şi sinagogile din Danzig au fost di
:Struse în cursul anului Ig38, iar depunerile confiscate. 

. Prin decretul din z3 Febr. Ig39, toţi Evreii, germani sau străini, 
urmau să prezinte, în decurs de I4 zile, spre vânzare, la Muntele de 
Pietate, toate obiectele în metale nobile şi în pietre preţioase. In Ian. 
r939, banca Mendelsohn et Co. a fost lichidată la Berlin. 

In acest stadiu se afla problema evreească la izbucnirea războiului 
·din Sept. Ig39, pe care Evreii l~au pregătit şi l-au dorit atât de mult. 

b) In Cehoslovacia. 

Şi în această ţară, Evreii au însemnat un pericol naţional. In 
.anul Ig30, atinseseră cifra de 358.r oo. In special, în oraşele mari, a fost 
o' afluenţă covârşitoare în teatru şi presă, în medicmă şi avocatură, în 
proporţie de 60-80 %, în industria filmelor în întregime; ca şi în aproap.:? 
toată viaţa comercială. S'au amestecat şi în viaţa politică, .dând di
rective. In Slovacia, -unde Evreii au adoptat o atitudine în favoarea 
Ungariei-s'a pornit mai de timpuriu o mişcate anti-evreiască: au 
fost interzise ziarele din Praga şi au fost excluşi dela activitatea po
litică şi din şcoli. Legiuirile antiiudaice din Germania au început să. se 
.aplice, în Martie Ig39, şi în Cehoslovacia, Evreii vor participa la viaţa 
naţională în proporţie de 3 % ; toţi cei intraţi în cursul ultimilor doi 
.ani vor tebui să părăsească ţara. In Oct. r938, 50.000 Evrei plecar · 
în lume. 

Karlsbad a fost un important punct de sprijin al ;nişcării mondiale 
sioniste. Aici, stăpâneau 60 din marile hoteluri şi, recreându-se, se cons
fătuiau potentaţii ·din ţările respective asupra mersului vieţii evreeşti. 
Aci, domnea bursa transacţiilor, realizând fără concurenţă câştiguri 
considerabile. Aci, era loja pur evreiască „B'nai B'rith" - Fiii alianţei 
lui Dumnezeu cu Abraham, ale cărei reuniuni secrete impresionau 
mulţimea prin bogăţia participanţilor. Astăzi, loja este goală-în templu 
zace candelabrul cu şapte braţe şi cărţile sacre. Simţind cutremurul 
.aproape, au contractat-pe piaţă şi la bursă-'- datorii peste datorii 
şi au şters-o, înainte de a auzi ropotul armatelor hitleriste. Doar 
aproape de Karlsbad, au fost internaţi vre-o I50 din marii potentaţi -
cu familiile lor 1). Şi atât. Istoria va spune că pe aici au trecut odată 
Jidovii cari au terorizat atâtea popoare. 

I) Por. Vremii din 193~ - Jidanii la Karlsbad. 
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c) Evreii tn Franţa. 

5'a comis o navivitate neiertată ca să se confunde. în r791, no
ţiunea de Evreu cu aceea de Francez. Napoleon, în şedinţa din 30 Aprilie 
a Consiliului de stat, deplângea soarta celor două departamente ale 
Alsaciei încăpute pe mâna Evreilor măcelăriţi de creştini în mai multe 
rânduri şi· spunea textual: „Nimeni nu se plânge de protestanţi şi de 
'catolici, pe când toţi se plâng de Evrei. Aceasta provine din faptul 
€ă răul pe care îl fac Evreii nu provine dela indivizi, ci din însăşi con-
stituţiunea acestui popor. Ei. sunt nişte lăcuste şi omizi cari pustiiesc 
:Franţa ... Ku voesc să jertfesc aceste provincii unor principii teoretice· 
şi egoiste. Ed. Drumond, autorul lucrării „La France en juivie", ne atrăgea 
atenţia, nouă, în rgoo, ca să luăm exemplul Franţei îngenunchiată de 
Evrei, cari au ajuns să posede o frumoasă jumătate din averea ei şi 

amintea de rezistenţa dârză a Algeriei împotriva Evreilor pe cari A 
Cremieux - cel care întemeiase, în r86o, A. I. U. şi dicta dela Paris. 
întregii lumi voinţa iudaică - avea să-i naturalizeze în bloc în ziua de· 
24 Sept. r870. Nici scandalul monstru stârnit de afacerea Dreyfus nu 
i-a cuminţit, nici trezit pe Francezi. Evreii au biruit. 

In r913, Franţa este complect jidovită. Trei preşedinţi de repu
blică erau amici ai iudaismului. Ultimele semnături ale lui Fallieres 
şi cele dintâi ale lui Poincare - încadrat între doi miniştri evrei : Klot 
şi Griinbach. - au acordat cetăţenia franceză : primul la r89, dmtre 
cari unuia Klotz şi al doilea la 24, între cari tot unuia Klotz. Şi, în
fiecare an, deveneau francezi zeci de mii de străim veniţi din Tartaria,. 
Galiţia, Ucraina, Polonia, Suabia, Prusia, Moldo-Valahia. Şi nu treceau 
zece ani şi deveneau deputaţi, prefecţi, redactori la marile ziare, pro
fesori la Sorbona„ comisionari ai domeniilor coloniale şi ai monopo
lurilor metropolitane, cavaleri, ofiţeri ai legiunii de onoare, proprietari 
de păduri şi de castele istorice, seniori necontestaţi ai Franţei. Iar po
ptilaţia franceză îi saluta până la pământ. Şi toţi rămâneau aceeaşi 
Evrei 1). 

Isaac Bliimnchen, galiţian naturalizat francez, putea sit spună în. 
rg13; „Franţa este astăzi spada şi scutul lui Israel" şi „L'etat c'est nous"· 
-les Israelites. Fiindcă se justifică : „Putem să punem pe picior de războiu . ) 
4 milioane de Francezi ca să apere speculaţiile noastre internaţionale, 
să acoperim marile noastre creanţe, să dezrobim pe fraţii oprimaţi„ 
să realizăm politica noastră naţională". Antisemiţii francezi sunt, pentru 
acest Galiţian francez: „un pumn de nebuni, fără credit, fără resurse, 

1) Cele de până aci şi cari urmează sunt extrase din lucrările lui Isaac Bliim
<1hen: A nous la France, 1913 ~i Le droit de la race superieure, 1924, Cracovia. 

551 

pe cari concetăţenii lor îi vor lapida la primul nostru semnal. Poportil 
francez este o vită uşor de tuns, docil la biciu, muncitor, econom, umil 
faţă de stăpânii săi, productiv peste ceeace se putea aştepta dela Pă
mântul Făgăduinţei"~ Bliimchen scrie mai departe: „In sfârşit, po
porul evreu este stăpânul Franţei !" sau „Domnim asupra Franţei în 
virtutea aceluiaş drept pe care îl invocă Europenii pentru a nimici 
Pieile Roşii ş~ pentru a robi pe Cafri şi pe Congolezi: dreptul rasei supe
rioare asupra jlnei rase inferioare. E o lege a naturii". 

Invăţământul este stăpânit de Evrei. Şcoala Normală Superiară, 
eea politechnică, întreaga Sorbonă li este devotată; Colegiul Franţei 
tremură înamtea lor. Istoria Franţei - în care se tratează cucerirea ei 
de către Evrei - este predată de două mii de institutori, supraveghiaţi 
de aproape, cari învaţă pe copii că orice Evreu este tot aşa de bun 
şi adevărat Francez ca şi autochtonii ; Ecole des Hautes Etudes sociales, 
înfiinţată de Evrei unde să înveţe tinerimea burgheză „morala, filo
sofia, pedagogia, sociologia, ziaristica" şi tot ce atinge-viaţa publică, 
are ca administratori pe Evreii Theodore Reinach şi Bernard, iar con
siliul de direcţie compus din 7 Evrei; profesorii pe r913-14, sunt, ală
i:uri de câţiva mdigeni, supuşi orbeşte, toţi Evrei ; Levy Bruhl decerne 
diplomele la Sorbona; Josefh Reinach este vice-preşedintele comisiunii 
armatei şi are la dispoziţie toate secretele militare şi toate dosarele 
istorice 1), iar când acesta coboară de pe tribuna parlamentară unde 
a reglementat organizarea armatei franceze, îi urmează Theodore Reinach 
ca să apere vechile biserici ale Franţei de vandalizmul indigenilor; 31 
milioane de indo-francezi citesc reviste şi jurnale redactate de Evrei 
sau de oameni supuşi lor; manuale şi edituri sunt evreeşti; Sorbona 
a acordat titlul de doctor lui Pines care a stabilit că şi idişul este o 
limbă literară şi de~tul de demnă de a-şi avea locul alături de jargonul 
francez, etc. 

Griimbach, cu grijă ales de A. I. U., era în fruntea naturalizărilor şi 
a putut să instaleze ca cetăţeni la Paris o armată de 50.000 Evrei 
necunoscând franceza ; comitE:tele congresului tinerilor şi tenerelor re
publicane compuse numai din Evrei ; tunurile cari echipează artileria 
şi flota sunt dela uzinele Levy-Commentry ; partidul socialist este la 
dispoziţia Evreilor, deasemenea partidul radical şi radical-socialist, în
treţinute de băncile Dreyfus, Rotschild şi alţii; toate mişcările acestora 
sunt supravegheate de secretari şi metrese evreice, fete de teatru şi 

de tripou, baronese de aventuri sau negustorese de toalete; Vice-regele 

1) Ministerul Afacer!lor Străine a refuzat de a comunica Comisiunii Parla
mentare, 'În virtutea „raţiunii secretului de stat", dosarele diplomatice ce se găseau în 
siguranţă la Reinach - banditul "de sud, a soc. „Panama" şi „Lits Mi
litaires", etc. 
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Indiei a: fost Evreul' olandez Jost van Vollenhoven; Marocul,, şi Algeria: 
li stau la dispoziţie; legiunea de onoare le aparţine; amestecaţi în no
bilimea franceză care îi serveşte, s'au bucurat de toate distincţiile 

sociale ; preşedintele Poincare sta, la un banchet, între două prinţese 
evreke : M-me Klotz şi M-me de Monzie; stăpânul Franţei este Rotschild 
păzit bine de agenţi francezi. 

In jurul statuei lui Ludovic XIV, toate casele de comerţ sunt 
evreeşti; comitetul diriguitor al societăţii de comercianţi şi industriaşi 
este evreesc ; consilierii comerţului exterior sunt Evrei, iar Francezii 
colaborează bătând cuiele la casele de ambalaj ; înşişi marii spărgători 
sunt ·Evrei. Franţa este numită „minunatâ ţară a Chanaanului". 
Republica îi apără, magistratura îi apără, legile nu există pentru Evrei. 
„Dumnezeu - zice El iimchen - ne-a dat Franţei pentru a face din ea 
pământ de belşug şi pe Franc~zi ca să facem din ei sclavi; Voinţa lui 
I~hovah ·se împlini. Numele lui fie binecuvântat ! Suntem rasa s1:pe
rioară".: 

După războiu, începe marea năvală. In 1938, numai în departa
mentul Seinei, erau 650.000 străini şi I 300.000 salariaţi străini ,;şomeri, 
delicvenţi, deţinuţi, comunişti, gangst~ri" întreţinuţi de .Tezaurul pu
blic; în 1934, erau în regiunea pariziană, 150.000 Evrei; 95 % din me
did clandestini, toţi avortorii; etc. 

In această atmosferă de complectă iudaizare, Evreul Leon Blum 
formează în 1937, guvernul, „Frontului popular'', cu o sumă de mi
niştri evrei şi 53 evrei ataşaţi de . cabinet. Franţa devine sucursala 
Moscovei şi antrepozitul de muniţii şi de ură contra Spaniei naţio

naliste. 
Presa naţionalistă -ca L'Oeuvre, Journal des Debats, Petit Bleu, 

Le Jour, Action fran~aise, Le Frarichiste şi altele -nu puteau schimba 
soarta rezervată patriei şi pregătită de Leon Blum, autorul lucrării 
pornografice „Le Mariage" pe care legile ţării nu o îngăduiau la vi
trină. Leon Poneiu' şi Georges Batault lansau, în Septembrie 1938, un 
apel către toate statele naţionaliste pentru crearrn unui „Institut in
ternaţional de cercetare şi soluţionare a chestiunii evreeşti", Dar totul\ 
venea prea târziu. Jidovirea patriei ducea fatal un mare. imperiu spre 
evenimentele nenorocite din Iunie 1940. 

d) In Italia. 

A numărat, la o populaţie omogenă, de-abia 85.000 Evrei - 0,02 %· 
Şi, totuşi, au posedat averi colosale. A avut ca ministru pe Luzzatti -
un înverşunat inamic al României. Şi aei, au fost un element subversiv 
şi antifaseist. La Pisa, Bologna/Padua, s'au constituit centre de cultură 

553 

antifascistă de către profesorii şi studenţii evrei veniţi din ţările bal
canice - unele erau conduse de profesorul Colorni. 

. Deşi n'au fost consideraţi un pericol,' un spirit antisemit născuse 
în. ultimii ani. Un mare antisemit este Giuseppe Maggiore. Paolo Orano 
:a. dat la lumină „Evreii în Italia", primele ediţii epuizându-se în câteva 
o0re. Sunt şi organe periodice : Regime Fascista, Tevere, La vita italiana, 
eo!).dusă de Giovani Preziosi, La diffesa dela rassa, etc. 

Pentru păstrarea curăţeniei rasei şi a ordinei în stat, s'au luat, 
în decursul a.nilor 1937 /38, o mulţime de măsuri restrictive. Conform 
unui decret din 7 Sept. 1937, se raţionaliza participarea Evreilor în 
'şcoli; erau îndepărtaţi dela slujbe publice, dela proprietatea imobiliară, 
dela instituţiile de educaţie, din presă şi bursă, dela corporaţii cari 
funcţionează exclusiv pe temeiul principilui etnic; toţi cetăţenii după 
1919, sunt decăzuţi din cetăţenie. Marele Consiliu Fascist din 1938 
pune stavilă imigrării şi retrage toate cărţile didactice scrise de Evrei·. 
Consiliul de miniştri din 16 Dec. 1938 hotărăşte ca toţi Evreii să-şi 
declare averile; cele mai mari de roo.ooo lire în bunuri materiale în 
imobile, în mdustne ş1 negoţ trec sub controlul un~i institut adhoc care 
le va trece cetăţenilor arieni şi vor fi achitate în bonuri de tezaur cu 
4 % dobândă pe 30 ani ; profesorii şi asistenţii ~or fi destituiţi ; se in
terice editarea de cărţi, traduceri sau lucrări de teatru scrise de Evrei. 
precum, este interzis să se citeze la radio din opere create de ei. In 
urma acesto11 măsuri, mulţi au părăsit ţara, plecând spre Orient sau 
spre Americ;a. 

e) In Ungaria. 

Incepând cu 1848, anul revoluţiei, li s'a acordat Evreilor, dr~ptul 
de a se aşeza la oraşe şi de a poseda pământuri. Marii nobili îşi aveau 
fiecare jidovul de casă - hazi ijdo, ca:ri le arendau moşia sau îi împru- , 
mutau ca 'să ajungă a li-o. vinde. Toţi aceştia ca să poată trăi în slujb~ 
administrative, iar cei mari ca să trăiască prin marile oraşe ale Europei, 
aveau nevoie de capitalul jidovului. Şi astfel, acesta a ajuns stăpân 
al moşiilor, castelelor şi caselor bogate. Veneau dela sate la Pesta şi 
îngrozeau pe vechii colonişti germani, negustori şi meşteşugari, cari 
au început să părăsească negoţul şi să devină profesionişti. Evreii au 
trecut prin trei etape până. a ajunge stăpânii Ungariei - au trăit la 
sate, s'au oprit la casa Orczi din Pesta din care au făcut un ghetto 
mereu primenit de alţi intruşi şi, de aci, după ce căpătau aripi, în toată 
Ungaria. Neftlnd de~tui jidovii cari părăseau satele, au început să se 
reverse din rezervoriile nesecate ale Galiţiei şi din ţinuturile carpa
tice -acei ''jidovi sălbateci", cum îi numeau şi coreligionarii lor şi tră-



554 

geau toţi la casa Orczi. Aci s' a aşezat o sinagogă, măcelării şi bă1 rituale: 
şi o cafenea din care au făcut singura bursă a Pestei. Şi, în mai puţin 
de treizeci de ani din mica cetate burgheză şi rurală au făcut o enor~ă 
capitală, bizară ca înfăţişare şi arhitectonică, în toate oglindindu-se· 
spiritul iudaic. Curăţenia fino-ungarică a poporului maghiar este cor-· 
cită de amestecul de sânge. Budapesta ajunge repede un intrepoz1t 
al intereselor şi ideilor semitice - gândirea şi energia naţională este 
desfigurată - după cum stă· scris de J eromi:- şi Jean Tharaud. 

In 21 Martie 1919, Evreii au răsturnat pe Karolyi şi au proclamat 
revoluţia bolşevică a lui Bella Kuhn-Kohen. N'a existat ţară unde 
Evreul să .se identifice mai mult cu aspiraţiile şi psigologia autochto
nilor ca în Ungaria. Dar numai în aparenţă. Ei au fost aceia cari, la, 
noi şi în alte ţări, duceau campania iredentistă şi revizionistă. 

Oricât de îndrăgiţi au fost Ungurii de Evreii lor, a început, totuşi'. 
şi la ei, o mişcare pentru rezolvarea problemei evreeşti. In Ian. 1938,. 
s'a instituit controlul cetăţeniilor ungare. In Aprilie, premierul Dăranyl: 
prezenta un proect de lege pentru reglementarea acestei chestiuni, iar: 
Mikecz, ministrul justiţiei, un altul pentru ·îndepărtarea influenţei, 
evreeşti în presă. .. 

ImrMy - care nu după mult s' ~ sinucis dovedindu-se a fi fost 
evreu maghiarizat-merge mai departe: propune încurajarea ermgraţiei; 
evreeşti şi admite în mod provizoriu o participare evreiască ~a viaţa 

economică a ţării care să nu treacă dincolo de 6 % - nunfârau 600 .ooo· 
la totalul de IO mil. Din expunerea de motive a legii penţru rezol
varea problemei evreeşti, rezultă această situaţie a Evreilor de religie 
mozaică şi nu şi de alte confesiuni : 7.60 % în1 industrie, 42.95 % în 
comerţ, 25-42 % în profesiuni libere, 2.85 % în administraţia publicăr 
35.30 % în presă, 30,30 % în teatru, 55.80 % în baroul din Budapesta, 
47,6o % în conducerea întreprinderilor 0.33 % în agricultură. Deparazi
tarea avea să se facă după rrcdelul Italiei. Evreii nu vor lua în 
niciun fel parte la viaţa de stat; căsătoriile mixte~ interzise; nu pot 
stăpâni proprietăţi imobiliare; nu pot conduce intreprinderi comer
ciale, industriale şi bancare nici încheia contrace cu statul; nu-şi 
pot schimba domiciliul ; nu pot arbora drapele naţionale ; sunt cu totul 
excluşi din presă ; nici un Evreu nu va putea intra în Ungaria ; pră
văliile vor purta un semn distinctiv ; nu vor fi admişi în licee şi 
universitate. 

Prin legea din 7 Sept. 1939, se anulează licenţele pentru vânzarea 
de băuturi sputuoase aco1date lor înainte de 5 Mai 1939· Potrivit legii 
dela l Oct., nici un Evreu nu va mai putea ocupa locuri de răspundere în 
conducerea ziarelor, teatrelor, cinematografelor; nu vor putea fi editori,. 
directori sau redactori de zi~re şi periodice, cele editate de ei îşi vor~· 
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1nceta apariţia, iar cele can se vor ocupa cu chestiuni evreeşt vor trebui 
să specifice aceasta în fruntea ediţiilor. 

Prin Martie 1939, IO.ooo Evrei părăseau Ungaria, majoritatea 
cu destinaţie pentru U. S. A„ rest.ul pentru Palestina. 

f) In Polonia. 

După datele statistice ale institutului special din Berlin, sunt 
în aceste trei ţări : Polonia, România şi Rusia -respectiv: 3.200.000, 
3.500.000 şi I.700.000-8-4001000, adică cu ceva peste 50 % din po
pulaţia totală evrească a globului. Se poate categoric afirma că toate 
~enorocirile Poloniei, dela cela mai vechi şi până la cele din Sept.
Oct. 1939, toate se datoresc acestei populaţiuni evreeşti, dizolvantă a 
E>t:icărei uniuni naţionale şi opere constructive. Au ţinut sub călcâiul 
lor toată această populaţie a unui stat mare de aproape 40 milioane -
cu comerţ şi indi1strie, cu profesiuni libere. şi cultură, - tot şi toate 
în mâinile lor. 

Era firesc, aşa dară, să aibă loc, de timpuriu, mişcări împotriva 
Evreilor. Dar ele se caracterizau, ca şi la c~ilalţi Slavi şi la noi, prin 
intermitenţă şi impulsivitate, prin dezarticulare a forţelor. De aceea, 
nimic practic nu s'a putut realiza. Măsurile luate au fost un reflex 
al sentimentelor populare şi un răsunet a ceeace avea loc prin vecini. 

Incă din 1937, s'au produs incidente antisemite la Varşovia şi 
în alte centre. Univers1tăţ1le şi liceele au hotărât bănci separat.= pentru 
elevi şi studenţi evrei. ln 1938, au loc incidente la Lodz, Cracovia, etc. 
Se are în considerare înfiinţarea unei facultăţi pentru studierea ptc
blemei evreeşti. Un._proect de lege prevede măsuri pentru combaterea 
francmasoneriei şi în dietă au loc interpelări asupra acestui subiect. 
Un alt pro'ect prevede retragerea cetăţeniei polone la anumiţi Evrei. 
In 1939, 32 loji masonice sunt dizolvate şi s'a · cerut îndepărtarea Evreilor 
&in comerţul naţional. Guvernul polon, în unire cu ... cel român intervine 
pe lângă guvernul englez şi Societatea Naţiunifor pentru rezolvarea 
p>rin colonizare a problemei evreeşti. 

g) Evreii in lumea anglo-saxonă. 

In Anglia şi U. S. A„ imigrarea Evreilor este cu stricteţă măr
ginită la anumite cote peste cari nu· se poate trece. Şi, totuşi, din aceste 
două ţări, pornesc ordine şi fonduri de finanţare a luptei Evreilor în 
lumea întreagă. Anglia numără· deabia 300.000 E~rei, iar U. S. A. 
4.200.000. Aci stăpânesc şi controlează finanţele, viaţa economică şi 
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~resa cu răsunet în toată lumea, aci se ordonă diplomaţiei anglo-afue.: 
ncane să lucreze după interesele evreeşti. · 

. I!1 Anglia, s'a putut cuceri şi sufletul monarhiei pentru o teorie 
cmdata după care Englezii de astăzi ar fi urmaşi direcţi ai acelor Evre· 
c_ari, alungaţi de legiunile romane după distrugerea Ierusalimului, a: 
fi descălecat în ţara Albionului şi pe malurile Tamisei, dând, astfel 
naş:ere poporului anglo-saxon 1). La Londra, s'au strâns primele (011_ 

dun al~ r~voluţiunii ruseşti, printr' o colectă obligatorie în comunitaţile 
ovreeşti d111 lume. Multe bănci ovreeşti din New-York au avansat sumE 
importante pentru reuşita revoluţiei Cinci mari bogăcaşi din America 
(Schiff, Isac J\fortimer, Chuster, Khun şi Levy) cari' hotărâseră în Loja 
amer3cană distru_gerea Rusiei, au cheltuit un miliard de dolari pentru 
ca sa se provoace această revoluţie în ţara căreia aveau apoi să-i ex-· 
ploateze imensele bogăţii. Tot la Londra şi New-Vork, s'au pus la cale 
de către Evrei toate ·loviturile împotriva ordinei de stat creştine. Ma-. 
soneria mondială este condusă de Loja americană. compusă exclusiv 
din Evrei, cu sediul în New-Vork. Planul dominări/ lumii ariene de' 
către Evrei a fost pus la cale încă pela finele secolului trecut de către 
organizaţiile evreeşti din America şi' prezentat Consiliului celor Bă
t.râni - ai lui Israel de către Teodor B: ertzl la primul congres sionist 
convocat de el la Basel în August 1897. Aci. dosarul acestor desbat<:ri 
a· fost furat de o doamnă care l-a predat unui nobil rus Alexis Nico
laevici Susatin şi acesta l-a remis lui Sergie Nilus, în 1901, pe cari leJ 
publică în 1905 la Tzarskoe Selo sub Hlul „Marele in Mic" sau Direc
tivele şedinţelor Inţelepţilor Sionului. 

Dacă Evreii în Anglia sunt puţin numeroşi relativ cu numărul 
lor la alte popoare, ei sunt însă foarte bogaţi, cum au fost, dealtfel, 
din cele mai vechi timpuri. Aici au căzut bogaţi Evrei spanioli, de în
dată ce au fost oficial admişi în ţară. In 1661, ei numărau ·35 capete 
de familie, iar în 1663, numărau 92. Şi, în acest an, pt:incipalele cas:: 
de comerţ evreeşti, 8 la număr, au realizat în şase luni 179.459 lire 
sterline 2). Popor iubitor de câştiguri, Englezii au atras la ei pe; Evreii 
bogaţi şi, în curând, au .făcut din Londra centrul tuturor transacţiilbr 
de pe globul pământesc. Totodată, însă, au devenit sclavii vointei iu-
daice. ' 

In vara anului 1936, a avut loc conferi~ţa dela Evian, .al cărei 
scop era de a condamna antisemitismul aruncând bulla de excomuni-

.r) Urmaşii celor ro triburi ar fi Anglo-Saxonii de astăzi. Aceştia ar fi, deci 
po.p~r'.11 ales, d~scendent ~i? cele 27.250 familii luate în captivitate de Sargon, regele 
A~me1. O _societate „B.ntish_ Isra~l W:orl~ .Federation", cu 'milioane de sprijinitori 
dm c:re fă~ea parte şi. reg11ia Victoria ş1 Eduard VII, se ocupă şi li este .scumpă 
aceasta teorie. 2) Gluckel von Hameln, Memoiren, p. 134'-şi urm., ap. W. Sombart, 
p. 24r. 

care asupra Germaniei, adică de a mobiliza, dacă s'ar fi putut, demo
craţiile mari împotriva lui Hitler. Dar a creat un organism internaţional 
cu misiunea de a reglementa şi finanţa emigrarea refugiaţilor din Ger
mania. Tot la Londra are loc şi conferinţa dela Masa Rotundă unde se 
discută cu cele două delegaţii ~ evreiască şi arabă - aceiaşi inter-
minabilă şi nerezolvată problemă a Palestinei. · 

. Toate aceste griji, mari şi nedezlegate, şi le-a luat asupră-şi, ofi
cial, Marea Britanie - de voie sau fără voie. Ea este împinsă la aceasta 
de marii financiari evrei. Aci, Evreul este acasă la el, mai mult ca în 
orice altă ţară. Şi, totuşi, Englezii îndură toate batjocurile din partea 
lor. Astfel, în Aprilie 1938, un deputat evreu Shinwell a avut curajul 

. să pălmuiască pe un deputat conservator Bower din Camera Comunelor, 
fiindcă .acesta a îndrăznit a-l invita să se întoarcă în Polonia. Şi în 
această ţară, s'au observat atitudini ostile populaţiei evreeşti. Prin 

. August 1938, se ducea o susţinută campanie contra medicilor evrei din 
Germania şi Austria. Ziarele lui Mosley arătau că, la universitatea din 
Cambridge funcţionau 4S profesori evrei imigraţi din Germania. Ziarul 
„Morning Post" a dat alarma despre preceptele distrugătoare de civi
lizaţie cuprinse în Protocoalele Sionului. Revistele „The Brittans" şi 

„The Hidden Hand" luptă în acelaş sens. Un bărbat luminat Arnold 
White invită pe concetăţenii săi să nu mai lucreze în sensul demo
cratic care este atât de prielnic îmbogăţirii Evreilor şi sărăcirii popoa
relor creştine. Incă pela finele sec. trecut, s'a ridicat un *;_lt bărbat, 
Stewart Houston Chamberilain, împotriva heghemor:iei iudaice care se 
intăreşte datorită prostiei ţărilor creştine. 

. Benjamin Franklin, în faţa convenţiunii constituţiei nord-ameri
cane din 1789, cerea ca Evreii să fie zvârliţi din America şi să fie nea
părat excluşi dela prerogativele drepturilor politice. Numericeşte, con
tează cu 3.50 %, dar. au ajuns de o îndrăzneală uimitoare. Presa le 
.aparţine în proporţie de 70 %, restul de 30 % este terorizată de ei; 
go % din confecţiuni şi din comerţul de blănuri le aparţine şi 50 % din 
industria şi negoţul de mobile; teatrul este în întregime controlat de 
ei; din 3 medici şi z avocaţi, câte unul este Evreu. Acestea toate în 
New-Vork. Comunitatea israelită din acest mare port are la îndemână 
o formidabilă putere financiară pe care nu o egalează nici o altă or
ganizaţie pe glob. 

Oarecare mişcare antisemită s'a pornit şi aci. Să. numărăm bei 
leaderi - ai acestei atitudini - Maiorul Hague, promotorul mişcării 

antisemite americane, cere să se construiască lagăre de concentrare în 
Alaska pentru oamenii lui Trotzky. Generalul G. V. Mosley a spus că, 
dacă consideraţii umanitare impune să lase intrarea Evreilor din Austria, 
se impune, însă, şi sterilizarea lor ca unii cari sunt degeneraţi din punct 
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-Oe vedere fizic şi sufletesc. Un bărbat american din San Francisco pro:-
-pune şi el sterilizarea şi confiscarea averilor acestor imigranţi. Generalu{ 
Rawengton JşL are şi el gruparea sa antisemită - unul din ~iscipolii 
lui a bătut măr pe La Guardia, primarul New-Yorkului. S'a început 
şi din partea bisericii o ofensivă pentru apărarea pudoarei şi a moralei 
împotriva literaturii cu tendinţe pornografice şi a e~ibiţ1unilor scan
·daloase a femeilor pe scenele music-hall-urilor. H€nry Ford este în 
fruntea antisemitismqlui luminat şi singurul care a rezistat formi·· 
dabilei concurenţei iudaice şi a creat o adevărată industrie în ser-. 
viciul naţiunii 

Imigrarea masivă hi St.-Unite era încurajată şi finanţată de „Co
mitetul Evreilor americani", de „Organizaţia sionistă" şi de „Agenţia 
israelită" din Geneva. Toată presa din S.-Francisco, Buenos Aires şi 

Rio de Janeiro trăgea semnalul de alarmă. 
Emil Ludwig- Kohri după adevăratul nume -spunea într'u:a 

interviev din L'Humanite: „Noi suntem în Statele Unite o realitate. 
Din cele şase rase mai importante cari alcătuesc nu numai populaţia 
·dar şi structura politică şi economică a: Americii, noi suntem una de 
care se ţine seama. Suntem în America peste 8 (sic) milioane suflete şi 
avem cuvânt hotărâtor în to~te pulsaţiile de viaţă ale noului continent". · 
Toată nădejdea lui era într'un războiu care să nimicească statele tofa-. 
aitare, să.ilărâme antisemitismul şi să pună capăt sălbătăciei huliga
·nice". Dar n'a apucat să-şi vază visul cu ochii, fiindcă a avut, în 
·schimb curajul siţ-şi spulbere creerii cu un glonte din nostalgie pentru 
Dermania pe care a trebtrit să o părăsească. 

Ca să ne dăm seama de formidabila putere financiară a Evreiµrii, 
-ca şi de imensele câştiguri ce realizează, să ne referim la câteva de
clara ţii ale ziaristului evreu Isac Marcosson la un banchet ce a avut 
loc la „American Luncheon Club" -după cele publicate în „La Patrie", 
-organ naţionalist de dreapta din Bruxelles. „Războiul - zice Mar
.cosson - nu este decât o întreprindere de afaceri colosale. Fără noi 
războaele nici nu s'ar putea face, fiindcă le-ar lipsi spiritul de orga
nizare şi mijloacele financiare. Pregătirea technică o facem noi, finan
ţarea războaelor ne aparţine exclusiv. In trusturile de arme deţinem 
73 %, în cele alimentare 67 %, în . consorţiile de echipament militar 
92 %, în materiale de drum de fier, pe şantierele care construesc va
poare sau în uzinele de avioane, dela 58 la 94 %· Puterea noastră în 
a.ceste trusturi - fără să vorbim de cele financiare fără care nu se poate 
mişca numic în lume - este de 87 % în medie, în tot ce priveşte pre-1 
gătirea şi susţinerea războaelor". Şi închee astfel : „Cu aceste arme în 

1) Ziarele: 
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mână, putem spune că de soarta războaelor hotărâm noi şi, în conse
.Qinţă, şi de destinele naţiunilor respective"'). 

h) Evreii în Rusia. 

B.-Duică, în a sa lucrare des citată, scria, la pag. 54 vorbind 
.despre politica rusească: „Ovreii voesc s'o desfiinţeze (Rusia) prin re
voluţie; dar un ţar-messia le-ar fi de mai mare folos". Şi gluma aceasta 
.a marelui nostru profesor s' a realizat de abia după patru ani : Rusia 
-cunoscută de toţi a fost definitiv desfiinţată şi, în locul ei, a născut 
un stat barbar evreesc, creat de Evrei şi condus de Evrei, cu misiunea 
.de a distruge toate statele întemeiate pe o etică creştină, sprijinite de 
instituţii cari au creat o civilizaţie frumoasă şi creatoare, la rândul ei. 
-de nepreţuite bunuri omeneşti - materiale şi spirituale. Rusia ţarilor 
mu mai există ! Rusia pravoslavnică este culcată la pământ pentru tot
-Oeauna ! Şi, în locul ei, s'a ridicat.- barbară şi ameninţătoare -Rusia 
roşie a lui Trotzky-Braunstein Şi a lui Kamenew-Rosenfeld, Rusia 
·comisarului roşu şi a lui Stalin, cari şi-au aşezat lagărul în cetetea cu 
o .mie de biserici de aur, din cari, astăziJ nu se aude concertul solemn 
al clopotelor şi nici glasul corului de baritoni şi başi, fiindcă toate au 
fost zvârlite în aer cu di.namita sau transformate în grajduri şi în lo
caluri de distracţ:le, iar sinagoga a rămas trufaşă şi triumfătoare. 

Evreii şi-au urmat impulsiunea naturală a instinctelor lor atavice 
de a dărâma totul ce li sta în cale şi au dărâmat cu târnăcopul şi 
Jocul şi tunul o împărăţie care douăzeci şi cinci de ani dearândul, a 
Jnotat în sânge nevinovat vărsat cu neîndurare. Toată neliniştea care 
,a zguduit imperiul decenii dearândUl ; toată acea ideologie nihilistă şi 
-distrugătoare care a sucit capetele tineretului stuqios şi din fabrici; 
·toate acele atentate cu bombe şi surpări de credinţă în stăpânii ade
văraţi şi legitimi; toate revoluţiile înecate în sânge, în teroare şi dis
·trugeri, toate au fost pregătite cu calcul rece şi declanşate de Evrei 
-şi numai de Evrei - de acei Evrei cari trăiau în;ărcuiţi în cele cinci
:sprezece gubernii - numite zone· şi reioane. 

Incă din Oct. 1917, s'a instaurat Teroarea Ploretariatului Roşu, 
-în care Ruşii, adevăraţii proletari, n'au nici un rol în afară de acela 
,de a fi elemente muncitoare, carne de tun pentru ·revoluţii şi nesfâr
-şitele războaie. Guvernul rus este compus din peste go % membri evrei, 
restul de circa ro%, îl formează câţiva Ruşi şi alte naţionalităţi ale 
Rusiei 2). Toată strădania acestor Evrei a fost de a distruge în creştini 

1) Porunca Vremii din 24 Ap~ilie~ 1938 •. 2) Toată ~a zi.sa ~~ctatură .a Proleta
;riatului Roşu, precum şi însăşi organizaţia Sovietelor sunt 1ru:_tituţi1. evreeşti - ~pune 
:H. Ford. Analizând componenţa guvernului «lin 1919, se constata că, din 263 membri, 224 
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sentimentul religios, de familie şi de proprietate - în care scop, au 
distrus bisericile şi omorât pe preoţi - lăsând neatinse sinagogi şi pe 
rabini; au distrus familia şi propnetatea, rămânând ca Evreii să devină 
stăpâni ai tuturor bogăţiilor nemărginitului imperiu, etc. Şi au orga
nizat o armată formidabilă capabilă să distrugă toate statele Europei, 
armată formată din mujici ruşi şi alte naţionalităţi - toţi suprave
ghiaţi de comisari evrei, gata, la tot pasul, să ucidă pe ofiţerii ş1 sol
daţii bănuiţi că ~ovăie de a merge înainte. Şef suprem al armatei a fost 
Trotzky Leon-Braunstein, alungat din Rusia de celălalt camarad Stalin 
- dictatorul roşu, dela care toţi Evreii aşteaptă realizarea dominaţiei 
iudaice universale. Administraţie, soviete şi comitete; ambasadori, 
agenţi diplomatici şi consulari ; generali, ofiţeri şi comisari ; conducătorii 
de industrii şi finanţe, de colhozuri şi alte întreprinderi productive ; 
ziarişti şi pedagogi sociali ; romancien şi artişti, propagandişti şi terorişti 
etc. - toţi sunt Evrei şi iar Evrei şi totul se face după cele ce dic
tează Evreii. Şi foţi aceştia cunosc mai ales mijloacele potrivite pentru 
atingerea scopului. Ştiu prea bine cum să vâre ura şi zâzania între clasele 
sociale ; cum să provoace greve muncitoreşti şi conflicte diplomatice ; 
să distrame credinţe, datini, afecţiuni şi legăminte sfinte; să scornească 
lipsuri şi foamete, dumpinguri şi sabotaje ; cum să crească nemulţumi
rile şi dispreţul faţă de respectul legilor ; cum să provoace panici. finan
ciare şi crachuri, confuziuni şi paralizia vieţii economice şi de stat 
- toate tinzând la turburări şi revoluţiuni, scopul suprem al Evreilor 
ca, pe urmă, să se adune din toate părţile ca să împartă cămaşa celui 
răstignit. 

Şi, în zilele noastre, Europa însângerată, dar conştientă de misiunea 
ei în veacuri, luptă din greu pe~tru nimicirea acestei monstruozităţi 
politice şi sociale-,-- U. R. S. S., creaţiune autentică a Masoneriei iu
daice. 

erau Evrei. Din un număr de 556 demnitari, 453 erau Ovrei şi IJ Ruşi. In armată, nici 
un Ovreiu soldat, în schimb, toţi comisarii din soviete şi comitete sunt Ovrei, precum 
şi 80 % din elementele sovietelor dela sate şi oraşe. Toată teroarea a fost organizată şi 
dezlănţuită nuinai de Ovrei : Ceka şi G. P. U. sunt instituţii evreeşti cari au întrecut 
în cruzimeinchiziţiainventată de Evreul renegat Torquemada în Spania. Intre 1919/923, 
au fost executaţi : 25 episcopi, l2I5 preoţi, 6575 profesori şi 8800 medici; 54850 ofiţeri 
şi 260000 soldaţi; w500 poliţişti şi 48000 jandarmi; 19850 funcţionari şi 344250 intelec
tuali; 8r5000 ţărani şi r92000 muncitori. Satele în cari aveau loc manifestări antisemite 
.erau complect distruse, iar. cei bănuiţi împuşcaţi fără judecată. Intreaga parte politică 
şi sanitară a armatei este în mâini evreeşti, precum şi înalte posturi de comandament, 
ca generali de armată, de divizii, etc., şi în magistratura militară. Lazăr :Moiseevici
Caganovici, secretar central al partidului, este destinat a fi urmaşul lui Stalin, la condu
cerea imperiului ţarist. Fraţii acestuia deţin înalte demnităţi, iar sora lui este soţia dic
tatorului. A se vedea J. D. Protopopescu, o. c. şi J ohann von Leers - Primejdia mon
dială, cu toate izvoarele citate. 
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i) Evreii în alte ţări şi în alte continente 

Curente şi mişcări împotriva Evreilor au loc în toate ţările euro
dene. Toate naţiunile au dat jos ochelarii trandafirii şi au început să 
vază mai concret realit 1ile. 

In 1938, Finlanda interzice intrarea în ţară a Evreilor imigraţi 
clin Austria. In Octomvrie 1937, guvernul danez, prin ministrul de ex
terne dr. Iviunch, respinge o prbpunere de uşurare a formalităţilor de 
intrare a Evreilor şi interzice căsătoria Evreilor imigrati din Germania 
cu femei de origină ariană. In Martie• 1938, Degrelle,, şeful partidului 
rexist belgian, cere, prin ziarul „Le pays reel" să se pună capăt os
pitalităţii fără limită acordată refugiaţilor din Austria, Polonia şi Ro
mânia şi atrage atenţia, încă din 1934, că invazia din Germania ar putea 
da naştere la o mare mişcare anti.semită. 

In Grecia, s'au măsurat două popoâre bine·pregătite pentru viaţa 
economică - Grecii şi Evreii. Se poate afirma cu toată tăria că aceştia 
din urmă cari însemnau prea mult fo Macedonia şi Tracia, mulţi din 
ei, strânşi de aproape de elementele autochtone : Greci, Bulgari şi Aro
mâni, au trebuit să cedeze şi să caute alte patrii. Parte din ei s'au 
aşezat în ţara noastră şi în Italia. In insula Cipru, autorităţile au cerut 
măsuri de stăvilire a imigraţiei. 

In Elveţia, ţara tuturor libertăţilor, un comunicat dîn Oct. 1938 
interzicea trecerea Evreifo>r din Germania, Franţa şi Italia, iar 
cei în transit erau obligaţi să grăbească a părăsi ţara şi n'aveau dreptul 
la nici o activitate lucrativă, nici a cumpăra imobile sau participa
ţiuni în întreprinderile comerciale şi industriale. Următor imigrării 

Evreilor din Germania şi Austria, s' au prod t:s şi în Elveţia -ţara tuturor 
libertăţile r - agitaţii şi reacţiuni în unele centre unde negustorii localnici 
nu pot suporta concurenţa evreească şi în contra capitalului străin, 

neplătindu-se nici o dob.ândă. Iţvreii au însemnat în această ţară 

de-abia 4 %, fnsumând în industria textilă, 20 % ; în comerţul de :vite, 
13 % şi în comerţul de bănci şi asigurări, 6 %· 

Ţările iberice n'au fost ferite de pericolul jidovesc sub forma co
munismului iudeo-internaţional. Portugalia, care numără de-abia. looo 
Evrei, a fost mântuită de catastrofala care a fost împinsă Spania prin 
înţelepciuneah-ii Salazar apărutla conducere. O.dată cu alungarea regelui 
şi întronarear egimului republican, Rusia a trim1s ;n Spania, în 1937 -
co:rris uni în frunte cu Bella Kuhn, Neumann şi Losowski cari să orga
nizeze re::voluţia şi războiul, iar. pe de altă parte, cargoboturi cu arme prin 
toate porturile spaniole. La Madrid, s'a instalat, cu un echipaj de 140 oa
nieni, ambasadorul sovietic don Moses Rosenberg-Rey de Espana, carelua 
parte la consiliile ·de miniştri şi a dezlănţuit cumplitul războiu civil; 

A. N. Hâciu. ;---- Evreii în Ţările Româneşti. 
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iar la Barcelona, s'a instalat consulul Antonio Avscenco, a3utat de agi
ctatori virtuoşi ai crimelor şi cu trecutul plin de sânge - cum îi carac
lterizează un corespondent. 

Şi lucrurile au fost organizate în aşa fel că, vreme de doi ani, 
ţan frumoasă a lui Cervantes a fost pustiită de tot ce a avut mai de 
preţ-sute de mii de vieţi omeneşti şi tot ce a avut mai preţios ca 
produs al artei maure ş1 sparuole. Numai I1 Caudilio Franco a avut 
curajul să doboare hidra cu mii de capete şi să redea ţării liniştea ne
cesară muncii productive şi rec<!nstructive. 

In Oct. r938, în Iugoslavia se luau măsuri severe contra Evreilor 
împărţiţi în trei categorii: cetăţeni sârbi vechi, Evrei cari au obţinut 
cetăţenia prin anexarea nouilor provinci şi Evrei stabiliţi după război, -
aceştia siliţi să părăsească ţara. Pe anul şcolar r940-4r, în baza intro
duceri lui numerus clausus, au fost primiţi în toată ţara, în prima 
clasă de liceu, de-abia ro8 elevi evrei. 

Bulgaria, ceva mai târziu, avea să ia măsuri radicale, bine chib
zuite şi tot atât de chibzuit aplicate, măsuri ce .ar putea servi drept 
model pentru multe ţări 1). Turcia, se pare, că a rezolvit în mod cu totul 
satisfăcător pentru naţiunea turcă chestiunea evreească şi aceea a 
străinismului în viaţa economică. 

Şi în celelalte continrnte, se o1::servă un curent ostil Evreilor ~i 
imigrării acestora. Astfel, în Argentina şcolile iude -comuniste sunt 
închise iar institutorii arestaţi. In Brazilia, au avut loc conflicte înhe 
autorităţi şi Evrei, declaraţi duşmani ai naţiunii. Dizolvându-se toate 
partidele politice, numai partidul comunist n' a vrut să dezarmeze. 
Incepând cu r939, imigraţia slăbeşte din ce în ce. Argentina şi Bra
zilia, Paraguay şi Uruguay iau măsuri de stăvilire a invaziei . In Ber
mude, Evreii, 30.006 la număr la un total de 8ooco Americani, nu sunt 
găzduiţi la hoteluri. In Cuba, sunt lăsaţi să imigreze numai cei sănă
toşi şi cu situaţie financiară bună. In Costa-Rica,_se refuză înregis
trarea cumpărării unui teren agricol de către un Evreu şi colonizarea 
de Evrei este socotită periculoasă siguranţei statului. In Equador, se 
proectase expulzarea a 500 Evrei, cari nu vor să facă agricultură. In 
Columbia, o lege oprea intrarea Evreilor în ţară şi una alta apăra in
dustria naţională de concurenţa evreiască. 

Negustorii de blănuri din Mexic au cerut expulzarea comercian
ţilor .evrei spre a scăpa de concurenţa lor. Guvernul mexican a obligat 

1) Din dedaraţiile lui Gabrowsky, ministru de externe, Evreii constitue în Bul
garia de-abia 0.7 % din totatul populaţiei. Şi, totuşi, stăpânesc peste 40 % din viaţa 
economică pe care o dirijază dela Sofia şC în unele compartimente, până la 90 %· Dacă 
venitul anual al unui cap d·e locuitor bulgar este de 1067 leva, venitul unui cap de 
ocuitor evreu este de 26.rr9 leva. 30 % din căsătorii mixte pe 1940 erau evreeşti. 
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pe imigranţi să se căsătorească cu indiene cari trăesc în condiţiuni de 
viaţă foarte puţin civilizate. Mexicul a expropriat pe roo mil. dolar~ 
;instalaţiunile societăţilor petrolifere străine, eliminându-le astfel de pe. 
:solul naţional. Preşedinţele Cardenas şi toţi Mexicanii au acoperit des-
păgubirea. Şi acest stat şi Nicaragua s'au arătat dispuse să primească 
1n anumite condiţiuni un număr important de refugiaţi - Mexicul, 
:în special - ingineri şi architecţi. Bolivia a interzis imigrarea E
vreilor, Ţiganilor şi Negrilor. 

Japonezii au oprit pe Evrei să se aşeze în China -după cum au 
fost protivnici de a-i vedea aşezaţi în ţara lor. In Siam, s'au luat măsuri 
de apărare contra Evreilor. 

In Australi~ -după un proiect de lege din Aug. r938 -nici un 
străin n'are voie să exercite o profesiune decât după cinci ani dela în
trare şi numai după ce va fi trecut în universităţile australiene examenele 
ultimilor doi ani de studiu, oricari ar fi diplomele străine ce le-ar 
poseda. 

In statele Uniunii sud-africane, se interzice Evreilor intrarea în 
ţară. In August r938, erau mari agitaţii la Dakar, la Constantine şi 
1n toată Algeria şi Marocul. „Ei au venit cu provocările, cu exploatarea 
.cu asasinarea noastră" spunea un ziar arab „Giair Djerid". 

j) Palestina - Eretz Israel. 

Intrucât nici emanciparea şi nici alte modalităţi n'au putut să 
:rezolve problema evreiască în statele europene, instinctul naţional al 
unora dintre Evrei ţe-a arătat că singura cale de urmat este întemeierea 
unui stat etnic evreesc. Sionismul politic a fost întemeiat de Teodor 
.Hertzl (r86o-r904) cu teoria lui expusă în Judensstaadt, în r896, care 
:a întâlnit mulţi opozanţi printre asimilaţi şi ortodoxi cari ţin să-şi 
ducă viaţa mai departe acolo unde le rentează mai bine şi puţini par
tizani -printre cari Max Nordau. Programul fu precis formulat în 
primul congres convocat de el la Basel în Aug. r897, când a prezentat 
.Consiliului celor Bătrâni sau Inţelepţilor Sionului planul de dominare 
:a lumii ariene pus la cale încă pela finele secolului trecut de către or
;ganizaţiile evreeşti din America - plan cunoscut sub numele de „Pro
tocoalele Sionului" şi a căror publicare a stârnit procese senzaţionale 
:şi o adâncă turburare printre Evrei cari s'au silit din răsputeri să-i 
:renege existenţa şi paternitatea evreiască. 

Hertzi lo~ic cu teza întreprinsă, a început tratative cu gu
vernul ottoman pentru cedarea de teritorii în Palestina, precum şi 
-cu alte guverne cari să-l sprijine. Şi, ca să salveze toate aparenţele, 
:S'a şi constituit „Fondul naţional evreesc" pentru dobândirea de teri-
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torii destinate a fi proprietate inalienabilă a poporului lui Israel, au 
fost întemeiate mai multe colonii şi mai multe şcoli, ca Şcoala naţio
nală dela J affa în 1870 - în împrejurimile căreia s' a construit cetatea 
Tel-Aviv cu gimnaziul Herilia, ca Politechnica la Haiffa, cu renaşetrea 
limbii ebraice ca limbă de uz comun, iar la I Aprilie 1925, Universi-.. 

tatea din Ierusalim. 
O nouă eră începe în 2 Nov. 1917, când guvernul englez, ca urmare 

a declaraţiei lordului Arthur Balfour (t 1930), şi-a luat sarcina să rea
lizeze constituirea unui cămin naţional în Palestina, ocupată, în acest 
scop. de trupe engleze şi de un batalion evreesc. Declaraţia Balfour 
a căpătat o întărire juridică internaţională la San Remo, în Aprilie 
1920,_ când s'a hotărît ca Palestina să fie supusă unui mandat englez. 

· Dar Arabii socotesc Palestina o patrie arăbească, pe câtă vreme 
sionismul este o farsă, lipsită de justificări istorice şi etnice. Acum 70 
ani, existau în Haiffa, Jaffa, Akra şi Gaza, de-abia 5.000 Evrei. Emirul 
arab Abdallan a remis comisiunii regale britanice de anchetă o notă 
prin.care tăgădueşte EvTeilor orice drept istoric în Palestina. Şi Arabii 
au cerut imediat oprirea imigrării evreeşti, crearea unui statut minoritar 
pentru Evrei, retractarea declaraţiei Balfour şi schimbarea ma'ndatului 
englez. Bernard Schaw spunea textual · într'un interview. în 1938 : 
„Eu nu cred că Evreii au cea mai mică îndreptăţire istorică. asupra 
Palestinei: Ei au ocupat ţara Chanaanului cu acelaş drept cu care 
Englegii s'au făcut stăpânii Indiei". Şi, pe când Weizmann, şeful siO
niştilor din Anglia, ţine ca Evreii să -devină o majoritate conducătoare, 

· Nabih Azme, preşedintele comitefolui de apărare a Palestinei, promite 
o luptă de exterminare. Iar Jabotinsky, preşedintele nouii organizaţii 
sioniste mondiale, este de părere ca, în timp de ro ani, să se transporte 
în Palestina şi l'ransjordania, cu o suprafaţă de roo.ooo k. p. şi cu I% 
mil. locuitori, 6 până la 8 .mil. Evrei şi cerea ca un contingent militar 
compus din Evrei să menţină ordinea. 

In acest interval, amândouă populaţiunile - autochtoni şi năvă
litori - îşi dispută cu armele întâietatea, făcând din Palestina un ţinut 
de 'măcelărire, fără ca autorităţile britanice să poată înstăpâni 
ordinea. 

Guvernul englez a decis, după planul Peel, cu scopul de a împăca 
antagonismele şi de a nu rezolva nimic, împărţirea Palestinei în trei 
zone: un stat evreu, un stat arab şi o zonă internaţională cu Ierusa
limul şi locurile sfinte. Dar dr. Wolfgang von Weisl - membru în execu
tiva conducerii a nouei organizaţii sioniste mondiale--:- este împotriva 
acestei teze. El este pentru un stat evreesc în care să încapă cât mai 
multe milioane de Evrei din Polonia, România şi Germania, unde, în 
perioade de câte ro ani, să se poată aşeza câte un lot de l % mil. Evrei. 
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Aşa că vor trebui cel puţin 40 ani ca să se mute aceşti Evrei din cele 
trei ţări. 

. Cu scopul d~ .a împăc~ amândouă taberele, s'a convocat, în 1938, 
la ~n~ra: Conf~rm!a Mesei. Rotunde, la care. au fost invitaţi reprezen
tanţn s10msmului pnn Agenţia Evreiască şi pe cei ai lumii arabe : Irakul 
E~ptul, T~aasjo:dania, Arabia saudită şi yemenul. Conferinţa a eşuat'. 
Ş1 del~gaţ11 co~t.etu~ui dela ~vi~n s'au ocupat şi de teza de emigrare 
sub once forma ş1 onunde pe 111tmsul globului. 

Şi, pe câtă vreme, liniştea dispare din ce în ce în Palestina Evreii 
din România, cari nu cred .în această poveste, au umplut cutiile' pentru 
Isuw, ~ri? Keren-:r~ye~~d" sau „Kofer Haam", care este acţiunea 
?e recladue ~ P~~~tme1 ş1 de salvare a neamului ales pe care o poartă 
1ll pre.zent S1omşt11. Kofer-Haischuw este o supremă dăruire pentru 
Palest111a. · 

Dar tot acest sionism nu este decât un şantaj. Andre Thibault 
scria în această privinţă : „ ... nimeni n'a crezut în realitat~a acestui vis 
mai bine z~s, n'a d~rit ca acest vis să devină o ·realitate". Camprit~ 
1936, A~encanul Kmley spunea că nimica din ceeace vezi petrecându
se sau ca se va p~tr:ce (este vorta de încăierările între Evrei şi Arabi) 
nu dovedeşte cu î11m1ca că Evreii vor să rămână în Palestina. Fiindc ~ 
num~i Ev.r~i s~n: ac!=i~ <::ari provoacă pe Arabi cu armele şi cu specul: 
lor salba:t1ca, ei 111treţm focul războiului civil şi ameninţă Europa cu 
eventuahtatea transformării Palestinei într' o a doua Spanie. 

O altă fracţiune de Evrei agită teza teritorialismului - adică 

s~ab~lir!i unei patrii evreeşti oriunde pe .întinsul globului şi, ca şi tez: 
s10msta, o farsă, o narcotizare a constiinţei celorlalte popoare. Fiindcă 
ceeace .~ste .real şi nu admite contradicţie, Evreul vrea să fie cetăţean 
al lum11, vrea ca patria lui să fie întreg Universul --- după cum s'a 
scris Biblia, (în legea II, XXVIII). · 

. Această. teză este îmbrăţişată de von Weisl şi alţii, dar nu prinde 
pnntre. Evrei. Altădată, Ang1ia oferea lui Herzl; ca loc de aşezare a 
statului evree~c Uga:ida, p.e care însă, au refuzat-o. Mulţi s'au gândit l~ 
multe. alte ţmutun, puţme po]_)ulate, ca Surinam, Kenya, Africa de 
sud-est germană, Madagascar, Mozambic, etc. şi, ventru cei din Rusia 
republica Birobidgian. ~ ' 

Dar din Madatascar şi Mozambie vin ştiri neliniştitoare. Magi-el
Hova, conducătorul mişcării naţionaliste, a declarat că „Europa n'are 
dr:pt?l mo:alsă se salveze, aruncându-ne no.uă pe cap pacostea Evreilor. 
P:1m;m or~ce naţi~ne să. coopereze cu noi la valorificarea bogăţiilor 
pamantului, numai lepra Jidovească nu !" Din Mozambic, se· comunică 
deasemenea, prin Radio-Oriente: „Suntem hotărîţi să reedităm ce s~ 
petrece în Palestina, să murim până la unul, apărând pământul îm-



566 

potriva năvălitorilor. Chiar aci_, în acest port al nostru Tamatave, ca 
şi la Mihareb, la Lisaka sau la Tananarive, viaţa noastră de zece ani 
încoace a devenit insuportabilă din cauza speculaţiei mârşave a negu
storilor jidani. Bieţii noştri sakalavi, · na1v1, de bună cred:mţă, oDi~1-
nuiţi cu cinstea lor patriahală pe care au respectat-o şi Francezii, au 
încăput pe mâna acestor puţini Jidani cari le iau pe nimica munca şi 
producţia lor. Lăcustele acestea. pustiesc totul pe unde trec. Este un 
blestem al zeilor ceeace se întâmplă de câţiva ani încoace în liniştita 
noastră ţară". 

„Jeunesse patriotique" şi ;,Solidarite frarn;aise", organe ale dreptei 
antisemite franceze, chiamă, în 1938, toate statele europene - totali
tare sau grupări naţionaliste - la o conferinţă infernaţională spre a 
se rezolvi problema evreiască. S'a propus şi Congo belgian, cu 9 miL 
suflete pe o suprafaţă de 2.385.000 kmp. In 31 Aprilie 1938, urma să 
se înainteze invitaţia statelor europene. 

Rusia ar putea şi ea să colonizeze 8-ro mil. în Bibidgian. Frun
taşii sionişti Weizman şi Sokolow şi-ar fi dat adeziunea. 

Ce este republica Birobidjian din _Caucaz? Este „Ţara J;romisă" 
Evreilor sovietici. Intemeiată_în 1928 cu 270 familii, adică 600 suflete, 
în 1934, a fost .transformată în „District evreesc autonom" - ca un 
loc de surghiun şi de suferinţă. Astăzi, cuprinde 6o.ooo locuitori, dintre 
cari 4r.700 pedepsiţi de tribunalele sovietice. Este un lagăr de con
centrare unde nimic nu se crează şi totul ce vine din Rusia sau se fa
brică pe loc sau se fură. 

Ca încheiere, nu prinde printre .Evrei nici o teză de colonizare, 
toate fiind contrare intereselor iudaismului şi toţi ţin să-şi ducă viaţa 
printre creştini, ceeace le rentează mai mult ca orice alte satisfacţii 
naţionale. 

CAP. III. 

PROBLEMA EVREIASCĂ LA NOI. 

Chestiunea evreiască n'a fost privită niciodată ca o .problemă 
de ~tat ce se impunea rezolvată într'un singur fel - adică numai în 
felul care să promoveze interesele naţiunii şi să întărească poziţia sta
tului român. Populaţia evreiască şi metodele ei de lucru n'au fost con
siderate ca o primejdie - începând cu ultimele două decenii ale sec. 
XIX şi în nici un fel după întregirea hotarelor, când absolut toată 
suflarea românească se trudea să· asigure bunăstarea şi fericirea elemen
tului evreese, iar guvernanţii se băteau cu pumnii în piept că comerţul 
şi industria au ajuns să îndestuleze toate nevoile şi dorinţele naţiunii 
în condiţii optime, iar Românul zburdă de bine sub raportul spiritual 
şi cel material. 

Despre problema evreiască am vorbit mereu dealungul celor expuse 
până aci, aşa că am avea,'pare-se, prea puţin de adăogat. Vom căuta> 
totuşi, în mod sumar, să trecem în vevistă atitudinea celor chemaţi să 
privegheze la siguranţa statului şi la înobilarea naţiunii. Şi, ca să fim 
mai bine înţeleşi, vom proceda metodic, împărţind puţinul material 
în cinci perioade. 

a) Perioada reacţiilor instinctive intermitente. 

Intr'o ţară unde totul trebuia construit şi toate bogăţiile ei va
lorificate, într' o ţară unde avea să se pornească, pe tăcute, o luptă mare 
de cucerire de debuşee, toţi străinii erau bine primiţi. Şi erau bine pri
miţi şi Evreii - agenţii cei mai pregătiţi pentru legăturile cu Apusul. 
De aceea, un11 domni i-au socotit necesari şi, ca şi cu toţi străinii, în 
cheiau şi cu Evreii - luând în considerare, în primul rând, şi nevoile 
Cămării - învoială deosebită „o ruptură'', îndatorindu-se, aceşba,%faţă 
de Cămăraş, la o sumă globală pe care trebuiau apoi să o culeagă prin 
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organe proprii printre membrii micii comunităţi de ruptaşi, de chrisovu
liţi - aşa cum se proceda şi cu. ceilalţi străini creştini, orientali, mai 
ales că sa-şi poată acoperi nevoile neîndustulător acoperite de celelalte 
apanagii şi monopoluri domneşti. 

Pe câtă vreme str~inii creştini n' au constituit niciodată o pri
mejdie pentru i'mi, în mod instinctiv - şi domni şi popor - vedeau 
în EvrE>i o primejdie. Este vorba şi de cei aşezaţi în ţară şi de cei tre
cători chiar. Cunoaştem, îndeajuns, toate măsurile luate de domni ca 
să-i împiedice - pecât îi lăsa st;tfletul şi li îngăduiau puterile - pe 
Evrei de a face tot răul ce îl puteau face. Toate cele expuse până aci 
sunt o largă contribuţie la lămurirea problemei ce ne preocupă. Cu
noaştem cu toţii atitudinea lui Petre Schiopul ca domn al Munteniei 
şi al Moldovei faţă de ei când ia măsuri de alungare. M. Racoviţă edicta 
în r764, un decret, potrivit căruia era oprită căsătoria RomâncElor cu 
străinii; în r776 Grigore Ghica şi, după el, C. Moruzzi, interzic Evreilor 
de a arenda moşii, de a ţine cărciume la sate şi de a se aşeza la ţară ; 
în r804, A. Moruzi opreşte şi el de a se arenda moşii de către Evrei ; 
tot astfel şi în r8r7, codul Calimachi li interzicea de a poseda pămân
turi la ţară, dar le permitea posesiunea de imobile la oraşe; etc. 

In rezumat, ceeace putem stabili este faptul că puterile distrugă
toare ale Evreilor se oglindesc în atâtea măsuri administrative şi legis-

· lative; luate în diferite epoci, de domni şi de divanuri, ca şi de or
ganele executive. Dar, în linii generale, această politică de apărare -
dată fiind poziţia noastră de vasali ai Porţii şi de stat minor faţă. de 
Puterile apusene-nu putea fi dusă cu succes. La aceasta, se adăogau 
şi alte fapte: cei mai 1;11ulţi domni erau străini în aspiraţii şi suferinţe 
faţă cu poporul românesc; altă categorie nu puteau vedea limpede 
pri.mejdia, ba vedeau, din nenorocire, o necesitate în ei; în sfârşit, 
alţii, deşi sufereau sincer, erau însă şovăelruci în aplicarea măsurilor, 
fiindcă Puterile străine exercitau mare influenţă pe lângă Poartă în 
apărarea străinilor şi Evreilor cari le netezeau drumul spre o expan
siune financiară, industrială şi comercială la noi atât de rentabilă. Bo
ierii, avizi de câştiguri mati, le aţendau satele şi îi întăreau cu chrisoave 
domneşti. Aceştia i:ot fi socotiţi, în toate timpurile, rrarii vincvz.ţi. 

b) Trecem la perioada eroică (1858-1879). 

O numim perioadă eroică fiindcă o generaţie de eroi s'a încu
metat a se pune deacurmezişul atâtor ·direcţiuni greşite·__.;_ despre cari 
vom vorbi mai la vale - pentru ca să se realizeze, în aceste decenii de 
întemeiere şi consolidare a sfatului român, atâtea înfăptuiri pe toate 
câmpurile '-- politic şi social, economic şi financiar. 
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Generaţia tânără, îmbibată de ideile liberale şi umanitariste ale 
Apusului - printre cari şi personalităţi marcante în ştiinţă, literatură 
şi politică - propovăduiau tocmai în perioada formării şi închegării 

statului român, o libertate fără condiţii şi fără margini, în domeniul 
politic ca şi în cel economic. Marii capi ai revoluţiei înscriseseră pe 
frontispiciul programului aceleaşi prerogative şi pentru Evrei, . ca şi 
pentru creştini. Pentru însuşi Domnitorul Cuza, Evreii contau ca un 
element pe care îl asimila în totul băştirtailor ş1 dorea să-l integreze în 
toate drepţurile. Pe tărâmul economic, mesagiul lui Cuza - din 6 Dec. 
r859 contrhsemnat de I. Ghic;ir în calitate de prim ministru - se rostea 
răspicat în favoarea ţărilor {ndustnale şi a tuturor elementelor străine 
dela noi: .„Noi nu admitem nici un soiu de sistem proteguitor ... Tot 

. ·felul de monopoluri şi de privilegiuri vor fi proscrise... Guvernul voeşte 
dar libertatea industriilor şi dezvoltarea for. fără întrebuinţarea de 
mijloace artificiale". Aceiaşi doctrină a libertăţii absolute o proclama 
şi economistul Ion Strat, iar instituţia breslelor fiind, în :m.od natural 
şi logic, o îngrădire a acestei libertăţi şi un anacronism pentru nouile 
forme de viaţă, ea trebuia să dispară. La aceştia, se adăogau pe tărâm 
politic şi economic cei doi mari bărbaţi de stat: Titu Maiorescu şi P. 
Carp cari nesocoteau ideea de naţionalitate, dar ţineau să fie pe linia 
„civilizaţiei moderne". Deviza lor pe chestia evreiască era : „Pe Evrei 
îi vom înlătura când vom fi tot aşa de activi ca şi dânşii". Un singur 
lucru vedeau în Evrei şi anume, că erau activi, dar ignorau toate cele
lalte aspecte ale problemei evreeşti : neasimilabilitatea, concurenţa uci-
gătoare, acapararea şi specula, imoralitatea în toate afacerile lor, para
sitismul, destrămarea morală, înceată dar sigură, adusă de .ei, etc. 

In tabăra adversă, se profilau marile .figuri, ca Simeon Bărnuţiu, 
Dionisie Pop Marţian, B. P. Hăşdeu tustrei doctrinari ai naţionalis.., 
mului intransigent şi luminat, Pentru marele luptător a~delean, naţio
nalitatea constituie baza libertăţii şi legea naturală a vieţii popoarelor 
şi a fericirii genului omenesc, fiindcă „libertatea cea adevărată' a veri
cărei naţiuni nu poate fi decât naţională". Dionisie Pop Marţian, pă
rintele .statisticii româneşti, atrăgea, încă de prin r858, atenţia naţiunii 
asupra primejdiei capitalurilor străine şi a lipsei totale de cunoştinţe 
în economia politică ; cerea restrângerea . concepţiei prea largi a liber
tăţii, în sensul celei absolute pusă în practică de I. Ghica şi se ridica 
împotriva votului dela r4 Iunie r86o, prin care se încuviinţa străinilor 
dreptul de a poseda imobile. Al treilea naţionalist de marcă, „unul 

~ din eminenţii reprezentanţi ai ideii de naţionalitate în politica econo
mică românească" -cum îl numeşte A. C. Cuza -este Bogdan Pe
triceicu Haşdeu care s'a distins prin o reţea de lucrări privind problema 
evreiască sub tcate aspectele dizolvante şi distrugătoare. 
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La luminile acestor doctrinari, s'a adăpat o pleiadă de bărbaţi 
cari au dat dovezi de bărbăţie şi înaltă simţire şi prevedere românească. 
Pe terenul luptelor de apărare a constituţiei, trei mari momente istorice· 
au fost prezidate de economistul luptător A. D. Holban. Eminescu 
lupta pe tărâmul gazetăriei, doi oameni de stat M. Kogălniceanu şi 

I. Brătianu au străjuit ca doi arhangheli la poarta cetăţii româneşti ;: 
Conta şi Vasile Alexandri, prin cuvântul lor autorizat şi focul sacru 
ce îi însufleţea, au cont,ribuit la cele mai mari biruinţi parlamentare 

Am vorbit destul de larg despre rolul jucat de marele economist 
A. D. Holban în marea luptă împotriva acordării de drepturi politice 
Evreilor. In calitate de exponent al ;,Comitetului central naţional"~ 
el întocmeşte şi distribuie sub semnătura sa o petiţie către deputaţii 
Constituantei din 1866, în care, după ce ia în considerare faptul că Evreii 
acaparaseră, încă de pe atunci, 2/3 din proprietate, tot comerţul, in
dustria şi meşteşugurile, desfiinţând de fapt breslele, precum şi con
centr.aseră în mâinile lor toată moneda câştigată prin uzură, fapt în 
care rezidă şi tot secretul deselor crize monetare cari bântuie România 
de 15 ani aproape, atrage atenţia că mandatul lor nici într'un caz nu 
li poate învoi distrugerea naţiunii pe care o reprezintă şi ale că:rei drep
turi ·sunt imperios chemaţi a le apăra, fiindcă „drepturile imprescrip
tibile ale Românilor nici însăşi naţiunea, în massă, nu le poate înstrăina„ 
căci şi ea le are numai în depozit şi este datoare să le treacă neatinse 
urmaşilor, după cum le-au primit dela străbunii noştri". Şi ca încheiere„ 
cerea „legi de excepţiune pentru apărarea noastră contra acestui flagel 
neîmpăcat". 

Petiţia, acoperită de 60.000 semnături, s'a trimis Constituantei 
şi s'a publicat în „Trompeta Carpaţilor", ceeace a provocat revoltă 
în public şi o adâncă impresie printre deputaţi. In jurul Constituantei, 
s'au strâns peste 50.000 de oameni, tmerimea universitară a fost la 
înălţime, iar I. Brătianu declara în numele guvernului că nu mai stă
ruie în menţinerea art. 6 care glăsuia : „Religia nu este o piedică a na
turalizării în România. O lege specială va regula admiterea graduală 
a israeliţilor la· naturalizare", In şedinţa dela 18 Iunie 1866, artico
lul 6 era înlocuit cu art. 7 şi adoptat în unanimitate : „Numai străini~ 
de rit creştin pot dobândi calitatea de Român''. Biruinţa era complectă, 
iar pe Evrei i-a costat sinagoga abia clădită pe care mulţimea revol
tată a distrus-o. 

Al doilea moment al ideii de naţionalitate este „Proectul de lege 
pentru regularizarea stării jidovilor în România", prezentat Adunării 
Deputaţilor în 1868 de 31. deputaţi membri ai „Fracţiunii libere şi inde
pendente" şi redactat de A. D .. Holban. In acest proect de lege se arată · 
cum asupra ţării s'a revărsat o rasă străină şi vrăjmaşă de mai bine 
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de 500.000 suflete - o colonie compactă care se măreşte incontinuu şi 
asupra căreia nici-o influenţă locală sau socială a mediului înconjurător 
n'a 'fost capabilă să exercite vre-o putere ş1 că a fost lăsată liberă să 
monopolizeze comerţ şi industrie, articole alimentare şi toate capita
lurile, ca, prin camătă şi organizare de lipsuri şi crize factice, să ia naştere 
cea mai inplacabilă tiranie a banului. Din cele IO articole cari compu
neau proectul, rămân aceste pr:ncipii cutezătoare pentru aceea epocă : 
Jidovii să nu aibă dreptul la nici un fel: de proprietate urbană sau 
rurală, nici să se aşeze măcar în comunele urbane fără autorizaţia con
silierilor comunali ; să n' aibă dreptul de a ţine în arendă nici un bun„ 
nici de a fi antreprenori ai vre-unei afaceri cu vre-o instituţie publică„ 
nici de a exercita vre-un comerţ ·cu articole alimentare şi, însfârşit„ 

ca toate comunităţile şi comitetele evreeşti tolerate şi autorizate până 
acum să se socotească dedlinţate odată cu admiterea pţoectului pre
zentat 1).'Dar acest îndrăzneţ act a atras după sine retragerea guver
nului, fapt cu care se lăuda presa evreiască, scriind : „Europa a influenţat 
balanţa politică moldo-valacă; ea s'a arătat favorabilă Ovreilor" sau 
„Ovreiul a tr:umfat", „ministerul Brătianu a fost răsturnat, camera 
dizolvată, nouii prefecţi aparţin partidului progresului" 2). 

In sfârşit, al treilea moment prezidat şi stăpânit în întregime de 
A. D. Holban, a fost lupta împotriva revizuirii art. 7 din Constituţia 
din 1866, revizuire impusă nouă de Congresul dela Berlin, prin art. 44„ 
dar pe care patrioţii români au ştiut cu multă abilitate să o ocolească în 
folosul nostru. A. Holban în „Protestarea" sa atrage atenţia Qpiniei 
publice şi contra.revizuirii, îi numeşte pe Evrei „o castă teocratică in
ternaţională", un „virus al internaţionalismului iudaic", cari, „sub cu
vânt de emancipare, ascund scopul metamorfozării statului român ·în 
stat iudaic". Vasile Conta, deputat de Iaşi, pe care Evreii au încercat 
zadarnic să-l cumpere, îşi ţine magistralul discurs, îÎi zilele de 4 şi 5 Sept. 
1879, când se pronunţă hotărît pentru nerevizuite şi înălţa principiul 
de conservaţiune naţională deasupra principiilor de libertate şi de ega
litate şi enunţa marele adevăr că „dacă nu vom lupta în contra ele
mentului jidovesc, vom pieri ca naţiune". Punctul de vedere de nerevi
zuire era susţinut şi de alţi deputaţi, mai ales reprezentanţi ai nobilimii 
moldovene 3), cari semnaseră o moţiune, prezentată, în ziua de 28 Iunie„ 
C.amerei de acelaş Vasile Conta. Art: 7 a fost revizuit în sensul dorit de 
toţi bunii Români. Dar Vasile Conta n'a contenit lupta, ci, prin asociaţii 

1). A. C. Cuza, op. c. 2) Arhives israelites Nr. II, p. 54 şi Nr. VI. n. 176. a 1869. 
3) Boierii moldodeni erau: C. Ghica E. Ghica T. C. Negruzzi P. Cazimir, C. Ciu
percescu, Nicolae Blaremberg, B. Conta, D. Rosetti-Teţcanu V. Conta şi; cu toată opo
ziţia guvernului, a reuşit să fie ales. Şi nici Evreii n'au reuşit să cumpere tăcerea 
în Parlament, deşi i-au oferit 70.000 galbeni - cca. 30 mil. lei. Vezi „Antisemitismul 
lui V. Conta" în Univ. din 24 Oct. 1937. 
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ca „Viaţa" a, luptat pentru organizarea unei lupte secrete cu caracter 
permanent, care, îns~, pe urmă a slăbit şi s'a stins. Această manifestare 
a marelui filosof a fost, se pare, cântecul lebedei în prnblema evreiască. 

Au urmat legiferări ş1 întemeiări de instituţii funciare şi de emisiune, 
precum şi aşezăminte de credit, toate în serviciul aceleiaşi 'cauze, dar 
punerea lor în practică n'a fost supraveghiată cu entusiasmul cu care 
au fost create şi au avut loc, ca urmare, evenimente cu totul nebănuite: 
institutul de emisiune şi celelalte aşezăminte au folosit, cu timpul, 
Evreilor şi străinilor ş1 numai acestora şi, în proporţii neînsemnate, ele„ 
mentului băştinaş. Şi, odată cu viaţa partidelor şi cu cât acestea se 
înmulţeau, puterea de reacţiune a naţiunii descreştea, până când pro-

'blema evreiască nu mai interesa pe nimeni. 

c) Şi, astfel, se deschide perioada indiferentismului. 

Ideile de umanitate şi liberalism - scria A. C. Cuza - domină 
intelectualitatea română. Naţionalismul ajunge a fi considerat, în cazul 
cel mai bun, o naivitate; antisemismul privit ca o eroare şi cu cel mai 
nare dispreţ, ca o barbarie, ca un semn de ignoranţă şi de. inferioritate 
intelectuală "şi morală, ca o ruşine a ·veacului. Iar tinerimea. universi
tară, dela care naţiunea aştepta numai entusiasm şi atitudine dârză, 
st~tea sub înrâurirea directivelor partidelor cari se înmulţeau şi tinerii 
se sfâşiau unii pe alţii 1). Şi această dividere în bisericuţe politice era 
mediul cel mai prielnic dezvolt~rii virusului iudaic pe toate tărâmurile. 

La toate acestea, se adăoga încă un factor care promova bună
starea şi atotstăpânirea iudaică, Şi anume: legea de încurajare a in
dustriei naţionale dip. r887. Prin. această lege a încurajării industriei 
naţionale - scrie recent un tânăr economist - statul s' a considerat .des
cărcat de misiunile sale şi, dacă ea se referă la toate, ea U-:neglijat 
tocmai factorul om, care trebuia să fie în -chip firesc şi „mijloc", dar 
mai ales „scop" - Românul. Legea - spune mai departe - nu s' a 
îngrijit de el nici ca producător, nici ca consumator. Căci sentimentul 
existenţei unei „probleme evreeşti" n'a apărut niciodatăla guvernanţii' 
ţării 2). 

Şi, apăraţi de atâtea legi şi privilegii şi de toate neglijenţele şi 
complicităţile, Evreii au ajuns să stăpânească cele trei procedee eco-

l) In Nov. 1897, studenţimea„ jignită de discUisUiile şi moţiunile propuse de 
Evrei împotriva legii ministrului de războiu Berindei, a bătut pe Evrei şi a spart gea
murile la un mare număr .de magazine evreieşti. In Mai 1899, au avut loc şi la Iaşi 
tUiburări.·antisemite. Vei:ax. 2) Economia naţională şi problema evreiască, de Chri-
stian Petrescu, în revista Alaci din Mai-Iulie 1942. · 
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nomice : producţiunea, circulaţia şi distribuirea bunurilor, fiindcă reu
şiseră să devină stăpâni pe cei trei factori ai producţiei- capital, muncă 
şi natură. Stăpâni pe capitaluri ei/ au avut în mâinile lor bunurile 
naturii şi munca braţelor rorfiâneşti cu retribuţie de sclavi şi, ,prin 
aceasta, stăpâneau producţia ţării, pe care o circulau şi distribuiau după 
interesele lor. De aceea, tânărul economist, mai sus pomenit, atribuind 
Evreilor iniţiativă, pricepere tehnică şi mijloace de finanţare proprii 
şi străine spune că s'au schimbat - din creatori şi necesari-în exploa
tatori şi, curând, în paraziţi ai vieţii noastre· naţionale,de unde a rezul-. 
tat un mare pericol. 

Oamenii politici nu s'au mai ocupat .de ac.eastă chestiune. Dacă 
un partid se va organiza economiceştep.el va face economie colorată, 
adesea tovărăşie cu finanţa evreiască. Sau dacă anumiţi oameni politici 
şi scriitori vor fi conştienţi de marele pericol evreesc, ei vor cons 
această numai teoretic, dar măsuri de stăvilire a răului şi de dezlegare 
a greutăţilor nu vor întreprinde. In · r9r4, Ionel Brătianu. constata că 
populaţiuni de traficanţi veniţi din Polonia şi Rusia Mică s·'au suprapus 
unei populaţiuni nepregătite· şi cari,. mai ales în Moldova, •puteau să 
compromită însăşi temeliile statului, iar solidaritatea acestora cm i nu 
înţeleg să se asimileze ar putea să pună în primejdie dezvoltarea noa
stră naţională 1). Dar numai atât. Marele scriitor M. Sadoveanu, ocu
pându-se de trustul arendăşesc al dtnastiei Fischer, constată numai 
că acesta s'a îmbogăţit peste măsură, dar peste măsură a sărăcit şi s'a 
demoralizat populaţia trăind pe latifundiile arendate. C. Stere, într'un 
articol „Fische:rland", dădea semnalul de alarmă în ajunul răscoalei 
din 1907. Dar atât .Totul se scurgea normal pe albia largă a indiferenţei 
şcoalei, scriitorilor şi a tuturor factorilor cu răspundere. Tot eşafodajul 
legislativ şi tot repertoriul ordinelor şi dispoziţiilor administrative era 
încuiat în archiva istorică, iar vigilenţa puterii executive scădea. 

In rgoo, a apărut marele ziar „ Apărarea -Nationaiă" a d-rtilui C. 
Istrate şi V. A. Urechiă, care, dela înălţimea catedrei universitare, făcea 
cunoscută problema evreiască. Dar viaţa acestui organ care a strigat 
toată gravitatea primejdiei a amuţit în anul următor. Singurii cari au 
tinut mereu aprinsă facla adevăratei vieţi româneşti şi au creat o 
Şcoală a uriui adevărat naţionalism au fost : Urecbiă, A. C. Cuza,DuiCă, 
Dr. N. C. Paulescu şi N. Iorga. Şi au predicat mereu, dar au predi
cat şi ei în pustiu. Singurele agitaţii şi reacţiuni ale tineretului univer
sitar nu erau în stare să zăgăzuiască primejdia şi să oprească robirea 
materială şi destrămarea morală a ţării. 

\ 
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d) Perioada unei complecte inconştienţe. 

După aşteptări de un milemu şi un războiu care ne-a costat 800.000 
vieţi şi o totală distrugere a mijloacelor de viaţă ale ţării, poporul ro
mânesc s' a văzut întregit în hotarele-i istorice. In virtutea decretelor
legi din 30 Dec. 1918 şi 28 Mai 1919 1) şi a tratatului dela St. Germaiu 
- ratificate, toate, de constituţia din 1923, pe care unii au numit-o 
o monstruoasă denunţare - s' au acordat drepturi civile şi pohitce 
tuturor Evreilor aflători între hotarele nouii Românii, în care sute 
de mii invadaseră în timpul şi după războiu. Bucuria de a fi reluat, 
toţi fraţii laolaltă, fir!ll vieţii într'o ţară mare şi frumoasă, nu ne-a dat 
răgazul să prindem marile pvmejdii legate de întregirea mult visată. 
Clauza umilitoare din tratatul minorităţilor exprimată prin art. 7 al 
tratatului de la Sf. Germain ne-a fost impusă de forul internaţional 
dirijat, pe faţă şi din umbră, de Evrei. Aceasta o mărturiseşte Ionel 
Brătianu, după care, el, socotind cu ţotul inutil de a se împotrivi, a 
preferat să i se impună încetăţenirea Evreilor, pentru ca, în împre
jurări prielnice, el sau urmaşii lui să o poată anula. Şi chiar a dorit să-i 
fie impusă şi să nu o facă cu consimţământul lui, ca să nu constituie, 
astfel, o ipotecă foarte grea asupra ţării, în favoarea Evreilor 2). 

Sufragiul universal a dat naştere la cea mai meschină profesiune 
- ::i profesionistului politic. Partidele politice s'au constituit în so
cietăţi anomme de afaceri~ ti şi au dat iama în avutul Statului - în 
_păduri şi petrol, în industrie şi devize, etc. împărtăşindu-şi prada cu 
Evreii şi cu toţi aventurierii, victime fiind Statul, B. N. R., şi tot po
porul, apăraţi de toate legile şi fărădelegile. Partidele se înmulţeau, 
lumea se îmbulzea la ele şi această atmosferă era un mediu. de cultură 
din cele mai prielnice desvoltărh iudaismului pafazitar şi acaparator. 
·Şi mereu se propovăduia că acest popor evreu este întruchiparea unor 
însuşiri supraomeneŞti. Şi, la. adăpostul acestei teze, ne-am pomenit, 
la un moment dat, că nimica un mai este al nostru - nici bogăţii, 
nici suflet curat. 

Pentru niciun partid politic problema evreiască nu mai exista. 
Un şef de partid, fost şef de guvern, constata că, în nord-vestul Tran
.silvaniei, Românii sărbătoreau odată cu Evreii ş1 târgurile erau deschise 
Dumineca şi ţipa : „Aceasta nu mai putem suferi ! ", dar se lega să 
garanteze minorităţilor administraţie descentralizată şi în limbă pro-

1) Prin decretul-lege din 30 Dec. 1918, s'au acordat tuturor loc1:1it<5~ilor Rega
i:ului „majori, fără deosebire de religie şi cari nu s'au bucurat de pl~m~udme~ drep
-turilor de cetăţenie" putinţa· de a dobândi exerciţiul acestor drepturi ; iar p~m '.1cela 
.Q.in 28 Mai 1919, se declarau cetăţeni români toţi „locuitorii evrei ~i Vec}i:ulu1 R~
gat, majori, născuţi în ţară sau întâmplător în străinătate~ din părinţ': aşezaţi în ţai:a, 
-cari nu au fost supuşi vre-unui stat străin". 2\ După mărturisirile Im I. C. Atanasm, 
iost ministru. · 
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prie - Evreilor şcoli superioare în idiş. Anumite organizaţii de 
partid numărau ca membri marcanţi pe alde Zipstein, Fischer, Kauf
:mann, Auschnitt, etc.; încheiau cartele cu Maghiarii într'o provincie, 
-cu socialiştii şi comuniştii în alta şi cu naţionaliştii în a treia ; 
altele organizau „frontul popular'', care, la rânduf lui, avea ca pre
şedinte al unu1 important sector din capitală pe Iacob Friedmann, 
-care semna manifestele alături de şef şi alţi Români - neaoşi, ca Blank, 
Schwartz, Vogel, etc., toţi mari oratori cari aveau să îndemne pe ale
gători de a da votul „numai acelora cari vă vor scăpa (pe voi, Evreii) 

· de coşmarul unei vieţi nesigure". 
Un alt şef de partid, a cărui fotografie o lansau Evreii în mani

festele electorale scrise în idiş, declara la Orheiu : „In ce priveşte si
tuaţia economică, incontestabil, că un număr de Evrei deţin posturi 
de comandă. Poate asta însă justifica acţiunea împotriva Evreilor?" 
Un subşef al.aceluiaş partid declara la Chişinău că, „problema evreiască 
nu-i decât un pretext, evreimea neprezentând niciun pericol". Orga
nizaţia evreiască din acelaş oraş, în manifestul dela alegerile din 1937, 
sfida sentimentele noastre cele.mai sfinte, invitând populaţia să voteze 
lista Nr. 2, căci, numai astfel, vor fi stăpâni pe primăria şi banca ora
şului, pe tot comerţul alimentar, iar. spitalul ev!eesc va putea să treacă 
în bugetul municipiului. 

Un şefuleţ de partid, pe steagul căruia flutura imaginea unui voevod 
din sec. XV, declara, într'un interview, că preferă demagogia de stânga 
demagogiei de dreapta; la alegerile din 1937, se cartela cu încă două 
partide de stânga, comunitatea israelită îndemna pe Evrei să voteze 

· lista cartelată, iar -oratorii erau primiţi cu pumnul ridicat. La alege
rile municipale din capitala oropsitei Basarabii, comuniştii - toţi 

Evrei din grupul Tineretului .şi al Şcolarului Roşu - cartelaţi cu două 
partide numite ţărăneşti, manifestau cu pumnul strâns, strigând: 
„Jos guvernul! Jos Românii !" Aceleaşi partide sprijineau în Buco
vina izbânda Ucrainienilor. Partide ajunse la guvernare îngăduiau 
din consideraţiuni de înaltă umanitate şi nu s'au sfiit să delege pe 
rabini şi pe conducătorii comunităţii evreieşti ca să dea bilete de li
beră petrecere vagabonzilor fugiţi de dincolo de Nistru . 

S'au putut număra, în 1937, peste 30 partide. Unul din şefi pro
clam~ „în ordinea naţională, primatul românismului". Un al doilea 
găsea că „Este o poruncă a vremii ca Românii să aibă locul de întâietate 
în ţara lor". Un alt membru ·dintr'un partid ai cărui înaintaşi au 
aşezat România pe temelii ce le zdruncinau epigonii, găsea foarte jig
nitoare afirmaţiile că Românul nu însemnează nimic în viaţa economică, 
când, dimpotrivă, el şi-ar avea locul de frunte. 

Şi totul, în ultimă analiză, se reducea la o sumă de vorbe goale 
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de orice înţeles. Pe câtă vreme, forţele noastre erau astfel risipite, sau puse 
în serviciul străinului, în schimb - scria N. Iorga : „S'a ajuns, astfel, 
la o solidaritate desăvârşită, între orice Evreu din orice rast, faţă de 
alt Evreu, cu excluderea altor relaţii cu locuitorii decât aceea dintre 
exploatator şi exploatat. Ia.r ai noştri se rezimau pe Stat şi Statul a 
dezertat dela datoria sa, cum dezertează şi acuma. Evreii aveau 0 

armată un tezaur un Dumnezeu. Noi aveam indivizi răzleţi, sărăcia ' ' """ 

boierilor risipitori, a funcţionarilor de prisos, a mahalagiilor_uitaţ:i, 

a ţăranilor cari nu puteau înainta şi noul învăţământ se rupea, în lai
citatea lui fără suflet, de orice legătură cu tradiţia religioasă". 

Cu cât problema evreiască se punea mai apăsat, cu atâta obrăz
nicia şi impertinenţa organizaţiilor iudeo-străine dela noi creştea. Astfel, 
la congresul „Federaţiei sindicatulqi de funcţionari particulari", con
dusă numai de Evrei maghiari sau „autochtoni", se declara amenin
tător că va duce lupta. cea mai crâncenă pentru· înlăturarea acestei 
Încercări (legea protecţiei muncii naţionale) de ruşinoasa legiferare 
rasistă, care compromite Românismul în faţa lumii civilizate". Şi, 

într'mi memoriu adresat Ministerului Muncii, se spunea că „politica 
guvernului în această chestiune a alunecat pe o pantă primejdioasă, 
ea constituind o încălcare a principiilor constituţionale şi a ideii de 
umanitate şi de dreptate; ea va crea o atmosferă de duŞmănie în rân
durile populaţiei minoritare care numără aproape 25 % din totalul 
populaţiei noastre". Autorităţile aveaţt atitudinile cele ma.i delicate 
faţă de asemenea manifestări ale unui popor, care, niciodată, nu s'a 
avut bine cu legile şi cu ideea de legalitate. 

Faţă de mişcarea formidabilă din ultima vreme împotriva atot
puterniciei iudaice, presa românO::evreiască îşi etala teoriile răsuflate 
în acest fel. „:pimineaţa" spunea, cu îndrăsnelala ei obicinuită, că 
pretenţia naţiunii dominante de a fi condusă exclusiv de fiii ei este o 
„diversiune", „o demagogie şovină şi politicianistă", care urmăreşte 
,scopuri reacţionare" şi preţindea Românilor „lupta solidară alături 

de ei". Acelaş organ numea toată această a noastră strădanie „o cam
panie odioasă determinată numai şi numai de invidia concurenţei", 
sau „o doctrină inventată pentru a lua loc;urile câştigate prin muncă 
onestă şi a le da celor incapabili" şi că, numai prin această Juptă, presa 
care susţine ideea naţională speră că, cu acest chip s'ar putea scăpa de 
unica concurenţă cu care nu poate lupta, „cea a inteligenţei şi a ta
lentului". 

Dintre toţi bărbaţii politici pana .in 1930, singurul căruia tre
buieşte adus un pios prinos de recunoştinţă naţională rămâne Vintilă 
Brătianu, care - nevăzut şi l}eanzit de nimenea şi cu o aspră perse
verenţă:- a lucrat pe linia principiului „Prin noi înşine" şi a realizat 
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opere trainice de afirmare românească pe tărâmul economic. „Dacă 
avem astăzi o burghezie românească - scria Al. Gregorian în 1939 -
dacă ne-au mai rămas câteva poziţii necucerite de străinism, o industrie 
şi băncile cari au putut rezista atâtor crize, aceasta o datorim exclusiv 
lui Vintilă Brătianu'" pe care îl numeşte întemeietorul economiei ro
mâneşti 1), dar pe care nu 1-au înţdes cei din jurul lui. 

In aceste două decenii, conştiinţa naţională aproape n'a fost pre
zentă la datorie şi la reacţiune. Doar din când în când tinerimea uni
versitară ·îşi striga în pustiu durerea neamului necăjit şi robit. Corpu
rile constituite n'au reacţionat niciodată, deşi vedeau cum invazi.a 
evreiască denatura fizionomia etnică a tuturor funcţiunilor fundamen
tale' ale ţării şi neamului. Şcoala, de asemenea, a fost absentă, şi prin 
felul ei de organizare şi prin suflet, dela orice luptă împotriva înstrăi
nării neamului. Universitateil unde, în mod liber şi autonom, se puteau 
exprima mârile crezuri naţionale, s'a dovedit de o rară vitregie. Pro
fesorul de istorie politică sau de istorie a comerţului n'a îndrăznit să 
scrie sau să rostească o aluzie măcar la suferinţele îndurate de poporul 
nostru subt invazia ce nu se poate întru nimic asemăna cu aceea a bar-

• barilor. Profesorul de drept constituţional, de 1,iceu sau universitar~ 
nici myşi-a dat seama de importanţa crucială a ari. 7 din co;nstituţia 
din 18'66 şi 1879, pentru evolttţia vieţii noastre politice şi naţionale. 
Iată ce citesc în urmă într' un curs de istorie a dreptului constituţional : 
„Cele două decrete-legi (din 30 Dec. 1918 şi din 28 Mai 1919) au fost 
ratificate de către art. 133 al Constituţiei din 1923 şi această chestiune 
a fost considerată definitiv închisă, nu din cauza i~uenţelor pe cari 
noi le-am putut primi din partea străinilor, ci din propria noastră ini
ţiativă" (sic). Un alt profesor scria, într'un organ evreesc cu nume ro
mânesc - Dimineaţa din 18 Iunie r923 -că Rutenii, Evreii şi alţii 
sunt elemente ce pot fi câştigate şi alipite sufleteşte. Ba, corpul pro-
fesoral universitar a dat sentinţa ca universităţile să fie redeschise 
în 1923, fără a ţine seamă de revendicările studenţilor români creştini~). 

Aşa ştiau profesorii noştri să-şi cinstească neamul, catedra şi şti
inţa. In manualele sau cursurile de economie politică, nu găsim nid 

l) Creaţiunile lui V. Brătianu sunt: Banca Româneasci\ S. R. D„ Cartea Ro
mânească, Bavca Generală a Ţării Româneşti, Uzinele chimice Române, Soc. Naţ. d~ 
Credit Industrial, Soc. Naţ. de Gaz Metan, România, Soc. de navigaţie pe Mare, Pe
trolul Românesc, Soc. Română de Explosibile, Soc, Govora-Călimăneşti, Uzinele Copşa
Mică:_Cugir. A luptat pentru naţionalizarea minelor Petroşani-Lupeni şi a soc. Steaua 
Română, a luptat contra concesionării, in 1922, a căilor ferate către străini şi a pro
cedat la răscumpărarea căilor ferate din Ardeal şi Basarabia; a făcut totul ca Reşiţa 
să fie naţionalizată; ca coriductde de petrol să fie construite şi să rămână proprie-

' tatea Statului ; a oprit inflaţia ; etc. Vezi Constant. Georgescu : Vintilă Brătianu -
om de stat, economist şi financiar, 1936, BucureştL. 2) Vezi Colecţia organului tine
retului „ Cuvântul studenţesc". 

A. N. Ilf1c:u. Evreii în Ţările H.omânej1 L 37 
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urmă de rolul distrugător jucat de poporul evreu în sectorul celor trei 
factori ai producţiei şi nu ·se pomeneşte nicăieri de metodele lor· de 
activitate şi nici de .aceea a acaparării întregii vieţi naţionale. S'au 
cheltuit miliarde cu serviciul social, dar nu s'a văzut nicăieri spus sau 
publicat despre populaţiunile vagabonde cari ne-au năvălit, schimbând 
până la nerecunoaştere înfăţişarea etnică a satului şi târgurilor noastre. 
Toţi, aproape toţi, spunea prof. I. C. Cătuneanu, încă din 1925, s'au 
complăcut într' o suspectă .tăcere - din mărunte interese personale. 
Ba, unul din ei - îmi scapă numele - spunea cândva că noi, Românii, 
trebuie să avem faţă de Evrei o atitudine care sa-i facă pe toţi să se 
simtă ca acasă în ţara noastră. Puţini au fost aceia cari au îndrăsnit 
să iasă din această „suspectă tăcere" şi să-şi afirme cu tărie profe
siunea de credinţă şi comandamentele crezului naţional. Iată pe aceiaşi : 
A. C. Cuza şi N. Iorga; B. Duică, O. Goga şi S. Mehedinţi; I. C. Cătu
neanJ,1, dr. N. C. Paulescu şi încă alţi câţiva. In corpul secundar, am 
pomenit doar de N. Par.delea. Ceilalţi toţi au tăcut. Chestiunea evreiască 
era ·tabu. Toţi se fereau să vorbească de Evrei - era frica de jidani, 
cum o numea I. C. Cătuneanu. . . 

Pe câtă vreme şinagoga evreiască era loc de tumult pentru con-
spiraţii împotriva ordinei de stat şi a acaparării economice, amvonul· 
nostru devenise tribună de propagare a urei între partide' şi aţâţare 
la lupte fratricide. Preoţii noştri cari în alte timpuri, i-am văzut în 
fruntea poporului ameninţat, preoţii', cari, în alte ţări, s'au afirmat 
cei dintâi împotriVa invaziei evreieşti, la noi, n' au rostit un cuvânt 
despre robirea noastră şi niciun sfat despre o orânduire care să 

apere de năvala străină satele şi t~· gurile ne astre. 
Toată mişcarea economică a sfârşit prin a fi controlată şi stăpânită 

de Evrei. Camerele de comerţ şi de industrie erau alcătuite de ei - la 
Iaşi, la secţia comerţul mare şi mic şi la secţia industrie toţi sunt Evrei. 
La Camerele de muncă, deasemenea. 

Problema primatului muncii naţionale rămânea mereu deschisă 
pentru ca politicianii să o ia în braţe oridecâteori simţeau că le-ar putea 
renta ca obiect de supralicitaţie electorală. Această problemă a stârnit, 
din timpuri îndepărtate, înteres şi îngrijorări la conducătorii Principa
telor şi a României moderne. Al. Moruzi chema la lucrul din fabrici copii 
nevârstnici români cari să ajungă, cu timpul, muncitori destoinici 
şi calificaţi. Oameni politici; ca I. C. Brătianu, Dobrescu-Argeş 1) şi 

.J•· l) L Brătianu spunea: „Trebue să luaţi dispoziţii în toate legile D-voastre, ca. 
să vindecaţi răul şi să asiguraţi activitatea naţională, să asiguraţi Românilor producţia, 
rezultatul acelei producţii" -în şedinţa din 4 Mai 1868. Dobrescu-Argeş atrăgea a
tenţia ; , ,Pe când în alte ţări se dă afară, în bloc, masse de străini, noi îmbrăţişăm pe 
sfrăihl, preferindu-i Românilor" - în şedinţa din 12 Dec. r 889. 
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D. Sturdza, au atras .mereu atenţia parlamentelor şi guvernelor. Acesta 
<lin urmă cerea, cu prilejul depunerii proectului de lege pentru organi
zarea meseriilor din 1902, aplicarea primatului muncii naţionale 1;, 
zicând: „Ar fi greu de închipuit o naţiune ale cărei elemente naţionale 
ar fi fără ocupaţii, în timp ce străinii ar avea apanagiul muncii organi
zate, singura în măsură să prospereze în circumstanţele economiei 
·dela noi". 

Nici înainte, nici după marele războiu, legile ocrotind munca 
naţională nu s'au aplicat : legea dm 1912 care venea să umple golurile 
le,gii de apărare din 1887, legea minelor din 1923, legile migraţiunilor 
din 1925 şi din 1930, n'au fost aplicate, aşa că elementul românesc a 
rămas, pe mai departe, la periferia vieţii economice Şi toată această 
viaţă s'a dezvoltat în interesul străinilor. 

In sfârşit, intervine legea din 1934 pentru utilizarea personalului 
românesc în întreprinderile industriale, a cărei punere în practică a fost 
încredinţată senatorului C. Moteanu, raportorul legii. Din cele stabilite de 
acest specialist, reiese că legea n'a putut fi aplicată, din cauză că mino
ritarii au opus cele mai îndârjite piedici la aplicarea ei, sau au amânat-o 
în diferite chipuri - prin tergiversări, camuflări sau apeluri la con
tencios - iar toate ameninţările, amenzile aplicate sau avantagiile 
promi~e n'au dus la nici un rezultat. Şi, astfel, s'au înregistrat, pe 1935-
'936, circa 6o % personal administrativ Şi technic superior străin într' un 
sector destul de important din industria naţională; la 156 întreprinderi 
-cu 33 % capital - l5.ro6.200.ooo lei din capitalul de 44 rnld. sau 
între 5r.50 %-70.23 % minoritari în personalul superior în alt sector, 
reprezentând 599.152.5000-21 % din capital, în 73 întreprinderi textile2) ; 
sau în industria forestieră cu miliarde capital: la cca. 430 întreprinderi 
<:u de-abia _8 % capital românesc şi în alte 25, nici un angajat Român 
etnic; sau la „Reşiţa", din 681 angajaţi de-abia 27.03 % erau Români 
- cu conducere; directori de toate gradele Evrei, în frunte cu Max 
Auschnitt, stăpânul industriei metalurgice 3). De aseme!lea, în vremuri 
.critice, muncitorii şi slujbaşii concediaţi erau numai Românii sau. aceştia 
erau, cu pregătire serioasă, reniuneraţi derizoriu, iar străinii încasau 
salarii princiare. Ba, au avut loc şi la instituţii publice situaţii jignitoare : 
la C. F. R. din 66 inspectori în 1933, 46 erau Evrei, 19 minoritari şi l 
Român, la·inspecţiile de întreţinere. 

Astfel, priveau guvernele şi partidele primatul muncii naţionale. 

. l) Din .datele ~ta_tistic~, :e~ultă că, îu -~raşele Vechiului Regat, erau, în 1902 , 
26.707A patrom ~esenaş1 r?ma~1. ş1 2:.016_ strallli-dintre aceştia 7."83 Evrei, la cari, 
.a,daugand pe cei 3.701 _afla~o71 m. t:irpin, era un total de lr.650 Evrei patroni. Şi 
sa .a!armat. gu"'.'erm-1;1 ş1 op1171a_pubhca pe atunci. 2) C. Moteanu. o nouă etapă îu 
,Politica de naţ10nahzare a v1eţ11 economice. 3) Por. Vremii, Oct. 1933, 
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e) Inceputul unei ere noui. 

Breasla scriitorilor n'a călcat pe urmele vechii generaţii. Nici unul 
din aceştia n' a găsit demne de condeiul şi de arta lui pecinginea evreiască 
-tipurile de cămătari şi de gangsteri ai industriei, potentaţi ai finanţei 
şi asupritori ai vieţii satelor şi mahalalelor. Presa, aproape în întregime 
evreizată, apăra interese străine. Puţine organe stau cu dârzenie pe 
frontul intereselor naţionale şi pe linia întâia. „Ziarele naţionaliste -scria 
N. Craţnic - au fost suprimate cum ai tăia gâtlejul unor pui de găină. 
Intreprinderile lor de zeci de miloane au fost ruinate ca un simplt 
moft. După aceiaşi normă, care idiotului i s'a părut magică, scriitorii 
lor au fost, fireşte, aruncaţi la beciu„„. a scrie pe şleaurile desfundate 
de geniul lui Eminescu era o crimă." Fiindcă, „îndărătul tuturor acestor 
crime sta geniul jidovesc, inspiratorul, protectorul şi călăuziforul din 
umbră ... " Şi mai departe': „In timp ce ziarele noastre au fost suprimate, 
toată lumea ştie că n'a fost urduros de evreu care să scoată o fiţuică şi 
să nu fie aprobată şi subvenţionată„. zeci şi zeci de ziare şi de reviste 
jidoveşti au inundat ţara cu porcărie democratică, cu pornografie, cu 
cinism rânjitor faţă de naţionalişti, cu elogii1e eroilor din Spania co-
'munistă şi de masacrele.sovietice.'''Şi încheie: „ln Basarabia, unde, 
de asemenea, au fost suprimate o serie de publicaţiuni româneşti, gu
vernul întreţinea şapte cotidiane scrise de Evrei în limba rusă şi în duh 
bolşevic". Aşa îşi rostise, în „Sfarmă-Piatră" din r938, cel mai teribil 
rechizitoriu ce s'a pronunţat vreodată într'un proces deschis de.o na
ţiune batjocorâtă. 

Totuşi, spre mândria noastră, au stat de veghe, ca nişte sentinele 
neînfricate, o serie de organe naţionaliste, ca „Universul", „Neamul 
Românesc'', „Porunca Vremii", „Ţara Noastră", „Sfarmă-Piatră", 

„Curentul", „Cuvântul Studenţesc" şi alte câteva din capitală şi din 
provincie. Datorită acestei lupte dârze la căpătâiul neamului românesc, 
prizonier în mâini politicianiste şi evreeşti, s' a putut închega un front 
puternic şi am putut avea - în cifre reci şi imagini dramatice - o 
situaţie reală a marii înfrângeri. In jurul nostru, aveau loc transformări 
uriaşe a conştiinţei popoarelor faţă de problema evreiască. Şi aceste 
organe s'au ·aşezat, alături, în prima linie de bătaie, mereu de veghe, 
cu întreg statul major - dela director până la ultimul zeţar. 

Marele curent naţionalist, născut din suferinţele şi situaţia înjo~ 
sitoare în care au trăit până acum, aduce o profundă schimbare în poli
tica statului. La r Ian. 1938, partidul naţional-creştin chemat la con
ducere proclamă problema evr.eiască problemă de stat şi anunţă marile 
reforme dictate de această nouă privite a conducerii statului. Incă din 
primele zile, s'au luat aceste măsuri: s'au suprimat monitoarele iudaice 
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veninoase: „Adevărul", „Dimineaţa", „Lupta" şi multe alte ziare 
evreeşti din ţară; s'au retras biletele de circulaţie pe căile ferat<:: la cd 
105 de gazetari evrei; s'a hotărât anularea tuturor livretelur de băuturi 
spirtoase deţinute de, cârciumarii evrei în comunele rarule ; a pus sub 
revizuire cetăţeniile ttlturor Evreilor cari - în timpul şi după războiu
au pătruns cu sutele de mii în cetate, prin conrupţie şi fraudă; a început, 
pretutindeni, opera de românizare, a instituţiilor publice şi a întreprin
derilor particulare, deschizând noui posibilităţi de plasare pentru ele- ' 
mentele române şi creştine. Dar, viaţa acestui guvern a numărat de-abia 
42 zile 1). 

Guvernul I. Gigurtu a continuat, în scurta-i guvernare, opern 
începută de fostul său premier. Şi în zilele zbuciumate şi drarn~tice 
cari au adus la evacuarea Basarabiei; au avut loc atitudini din cele 
mai vrăjmaşe şi· inumane ale elementelor evreeşti : populaţie româ
nească: autorităţi civile, ofiţeri şi trupa au fost insultaţi şi pe alocuri 
atacaţi cu armele--fapte pe cari nici o conştHnţă românească nu \a 
trebui să le dea uitării în vecii vecilor2). 

1) _D,in guvernul prezidat de O. Goga, au făcut parte ca miniştri : A. C. Cuza, 
I. Petrov1.c1,_ Ion Lupaş, D. R. ::'.Y:tniţ-:scu. V. Potârcă, A. Călinescu, R. Irimescu, v. 
R.-Mehedmţ1, S. G11:1ţescu, G-ral I. An~onescu, ~. 'ficescu, E. Savu, Dr. G. Banu, Gh. 
A. Cuza, Ing. I. Gigurtu, S. Dragomir. 2) A se vedea colecţia z.iarelor. 



CAP. IV. 

PROBLEMA EVREIASCĂ VĂZUTĂ DE EVREI 

Ziceam la începutul expunerii acestei lucrări : „Dacă s' au păstrat 
ceva mărturii despre Evrei trecători dinaintea sec. ·xv, teorii uşuratece 
şi tendenţioase au fost răspândite în literatura lor de înşişi Evreii, ca să 
se arate tot aşa de vechi, dacă nu şi mai vechi, ca înşişi băştinaşii ce ne-am 
@bişnuit a-i recunoaşte numai pe Români - singuri întemeietori de 
ţa_~ă, neîmpărtăşindu-şi, cu nimenea, în decursul vremurilor, această· 
trudnică şi sfântă onoare". 

Orgoliul naţional evreesc, hrănit veacuri dearândul de doctrina. 
mesianică a dominaţiei iudaice universale, ca şi mânia nepotolită a. 
Evreilor de a fi fost îndepărtaţi dela bucuria drepturilor politice până 
în I919, i-au determinat să găsească, la.noi, în ţară undeau dat de cel mai 
blajin popor, singurul sau p;imul cap de pod pentru realizări politice de 
veşnică durată. Şi, tot aici, la noi, au găsit terenul cel mai prielnic 
pentru cultura tuturor elucubraţiilor lor - apropierea relativă a ţării 

noastre de Marea CaspiCă unde au stăpânit şi s'au iudaizat Khaz-arii; 
câteva invazh de Tătari şi de Cumani, rude de aproape, dacă nu chiar 
Khazari veritabili - adică Evrei, cu care ţin să se identifice pe deplin; 
câteva documente, unele discutabile, atestând existenţa, încă din sec. 
XII-XIII, a unor Evrei trecători sau chiar stabiliti în număr de câ1eva 
familii; existenţa, în sec. XIV, a unei populaţii ~vreo-tătăreşti în C. 
Albă; etc. 

Toate teoriile evreeşti, foarte originale, se învârtesc în jurul uneia 
şi aceleiaşi, centrală : Evreii sunt element autochton -şi, deci, pămân
teni - adică alcătuitor de ţară, ca fiind aşezaţi în Dacia cu mult înaintea 
erei traiane şi întăriţi, mai târziu, prin stăpânirea, în parte sau în în
tregime, a ţărilor româneşti, de Khazari sau de Tătari şi C~mani, precum 

r) Der Staat Rumanien iand das Rechts..-erhaltnis des Juden in Rumănien~ 
Berlin, i879. 
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şi prin acele colonizări de târguri şi târguşoare întărite de chrisoa"e 
voevodale. 

Părintele acestei teorii poate fi socotit jurisconultul elveţian dr. 
Johann Gaspard Bluntschli. care a formulat-o astfel: „Ca şi în cele
lalte ţări ale Europei orientale, existau, incă din vremurile cele mai depăr

.tate, Israeliţi şi în regiunile Carpaţilor şi a Dunării de jos. Mai târziu, 
sub regimul vechilor împăraţi romani, un mare număr de familii israe
lite veneau să se aşeze în provinciile dunărene ale Daciei familii cari 
s:au păstrat şi sunt tot aşa de vechi ca şi naţiunea română în mijlocul 
căreia trăesc. Astăzi, ele fo1mează nucleul populaţiunii israelite în 
România" şi s'ar fi asimilat, în decursul secolelor, în limbă şi în obiceiuri, 
cu ceilalţi copii ai ţării. Incheierea aceasta, pe cât de falsă, era absolut 
necesară, pentru ca să nu ne obosim a·-o căuta zădarnic prin diferitele 
epoci. Premisa - falsă sau adevărată - este aceasta: Evreii sunt un 
element de temeiu la alcătuirea atâtor ţări şi a celei româneşti. Profesorul 
elveţian a dat verdictul şi a creat o şcoală. Şi, acum, să vedem cu ce 
nou au putut contribui discipolii săi. 

Iată o pleiadă : M. Schwartzfeld, ·sincerus, · J. B. Brociner, M Halevy, 
Stambler, E. Schwartzefeld, Joseph Berkowitz şi.alţii, la cari am putea 
adăuga şi pe Iacob Psantir-Lăutarul, pe unul Samuel Marcus din Smirna, 
etc. Citându-i pe toţi aceştia şi analizându-le, în treacăt, înaltele gân
duri, o facem din două considera ţi uni. Int âi, vrem să ne satisfacem instinc
tul de curi_ozitate şi, în al doilea rând, din necesitatea de a ne da seama de 
gândurile intime ale populaţiei evreeşti dela noi, care - asumându-şi 

titlul de element component în structura soc1al-pohtică a ţării - ba, 
pe alocuri, şi de prim ocupant, din mosafiră nepoftită, îşi erijează, prin 
exponenţii ei cei mai de seamă, drepturi imprescriptibile la o egală în-
d.reptăţire în toate. · 

M. Schwartzfeld, autor a trei lucrări de seamă, 1) spune că Evreii 
au fost purtaţi de Romani cu coloniile lor şi că s'au stabilit, de sigur, 
şi pe ţărmul românesc al Dunărei şi, cu timpul, s' au mărit prin naşteri 
şi imigraţiuni continue, Una din acestea o constituie Khazq.rii -popor 
61.e origină fino-tătară care a trecut la iudausm, precum s' au iudaizat şi 
multe alte seminţii slave şi tătare,. prin sec. VI-IX. Aceşti Khazari, 
la un moment dat al istoriei lor, prin sec. VIII-IX, îşi aveau stăpânirea 
întinsă peste întreg sau cel puţin pe o mare parte din pământurile Ro
mâniei şi, rămaşi în mic număr după dispariţia stăpânirii lor, ei se conto-

. I)_ c-:1: tre~ lucrări su?-t : '.' ?chire. asupra istoriei Evreilor în România"' I 887 ; 
„Excursm:i1 istorice asupra 1stone1 Evreilor în }.omânia dela început până la mijlo
cul acestui veac':, 1888; „Chazarii şi, Evreii din România" în Analele pentru istorie, 
X. El a fost pnm secretar al soc. istorice „Iuliu Barasch", la ale cărei adunări îşi 
prezentau lucrările, el şi alţi colaboratori. 
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niră în parte cu alte elemente tătăreşti sau, mai de grabă, fură absorbiţi 
de elementul evreesc deja stabilit sau care se stabilise apoi pe pământul 
Principatelor. La vechii Evrei, s'au adăogat şi Tătarii năvălitori în 
sec. XIII, ca şi Cumanii, cari şi ei au stăpânit câtva timp în Principate 
şi erau priviţi drept Evrei. . 

Tot acest istoric ne relatează şi părerea - pe care nu o admite 
nici pe departe, zice el - a unui învăţat Samuel Marcus din Smirna, 
care sună aşa : „Khazarii au avut o mare influenţă în acea ţară în 
care (în România) Evreii nu sunt acum tocmai bine trataţr, cu toate 
că e probabil ca Românii de azi să fie descendenţii Khazarilor evrei.''. 
Şi alte inepţii, pe cari le dăm în notă 1) 

Bernard Stambler începe cu aceste rânduri introducerea la teza 
de doctorat în drept· la Paris>.) : „Două popoare ale aceleiaşi naţiuni 

îşi disputau dreptul primului ocupant, la finele secolului ultim" - este 
vorba de Români şi de Evrei, două popoare ale aceleiaşi naţiuni, amân
două în luptă : unii ca să-şi apere fiinţa etnică a statului, ceilalţi cari 
îşi revendicau drepturile de cetate, în virtutea vechilor aşezări adică 

a dreptului de prim ocupant. Şi acest istoric este sigur că, printre po
pulaţiunile aduse de împăraţii romani din Tracia şi Macedonia (astăzi, 
Albania, Muntenegru şi Dalmaţia) tr.ebuiau să fie numeroase elemente 
israelite - mai ales din cohortele Itt;.reei din Palestina, fiindcă Evreii, 
după distrugerea templului din Ierusalim, s'au concentrat toţi lângă 
Palestina în nedăjdea venirii lui Messia. 

Joseph Berkowitz 3), doctor în drept şi el, spune că s'a:u găsit multe 
mărturii atestând prezenţa Evreilor în Basarabia ce se întindea până 
la Nipru (din Dacia făceau parte şi Crimeea şi Rumelia şi Iliria) cu 
mult înainte de Christos, ca de o pildă moneda c;u efigia lui Iehuda 
Maccabeus, găsită de alt istoric Iacob Psantir-1,.ăutarul 4), precum şi 

·alte mărturii în textul biblic care susţin că cele 127 provincii .cari for
mau regatul lui Ahasverus se întindeau până la Dunăre. Aşa că Evreii 
trăiau în ceeace a fost Dacia Traiană cu 400 ani a. C. Astfel, reuşeşte 

să stabilească două a.devăruri istorice : originea tot aşa de veche ca 
şi a naţiunii dace a elementelor evreeşti prezente pe teritoriul dac şi 

1) Alte inepţii. „Valahii s'au răsculat împotriva Grecilor. Conducătorii lor îu 
această luptă au fost : David, Aron, Samuel şi Moise. ~u e de remarcat că numele 
acestora sunt evreeşti? Nu trebue să găsim explicaţia acestui fapt în domnia· E]ia
zaro-evree care a ţinut aproape trei secole?" Acelaş învăţat din Smirna, interpretând 
întâlnirea lui B. Tudela în munţii Marii Vlahii cu .Valahii de acolo, găseşte că şi 
aceştia ar fi fost Evrei: „unii zic că ei erau Evreişi numeau pe Evrei fraţi". In lu
crarea „Excursiuni critice.„. Anexa I. 2) Lucrarea ,;L'histoire des Israelites roumains 
et le droit d'intervention" Paris 1913. 3) La question des Jsraelites roumains, Paris, 
1923. 4) După Gazeta „Evreiască" din 28 Aug. 1942, opera lui Psantir este: ,;Sefer 
Dibre Haiamim Leartos Roumaine" - Cronica Ţărilor Române, Iaşi 1871, cuprinde 
evenimente cu două secole a. C. şLpână la 1457 şi „~arot Haiehudini Berumania" 
Lemberg 1873, dela Ştefan cel Mare la 1848. Sunt ~crise în idiş. 
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continuitatea acestora cu mult după cucerirea traiană. Nu este sigur 
dacă Evreii .s'au retras odată cu armatele lui Aurelian sau au rămas 
să convieţuiască cu ;năvălitorii, dar este sigur că Evreii se întâmpină 
în Principate şi după dispariţia barbarilor. Ii este foarte scumpă şi 
teoria după care Khazarii se întindeau până în Panonia şi pe o parte 
din ţinuturile noastre şi că mare parte din Evreii alungaţi din imperiul 
bizantin ar fi trecut sub această stăpânire. Şi se ocupă şi de teoria 
după care şi Românii din Macedonia ai lui Tudela ar fi avut legături de 
rudenie cu Evreii . 

Peste stratulautochton, se suprapun altele venite din ţări vecine, 
atrase de bogăţii sau împinse de persecuţii ori - ceeace e mai intere
sant -chemaţi de domni şi de boieri cu scopul de a popula sau de a 
repopula oraşele şi de a întemeia târguri şi târguşoare - lucru de care 
s'a ocupat şi Dr. E. Schwartzfeld 1) Un. curent foarte puternic de imi
grări de Evrei a avut loc, între lJŞZ-1361, alungaţi din Ungaria de 
Ludovic I şi cărora anumiţi domni le-ar fi acordat privilegii. ca să sti
muleze comerţul. 

Sincerus, în lucrarea sa, ciţează, după Sulzer, faptul că Decebal 
ar fi desemnat Evreilor, ca să-l locuiască, oraşul Talmus-Talmaci de 
lângă Turnu Roşu din Transilvania, fără a-i acorda însă mare încredere 
şi după Vaillant că Evreii din România ar descinde din Khazari ~). 
Dar crede că Evreii s'au stabilit în Muntenia spre 1367- puţin timp 
după întemeiere, când au fost alungaţi de Ludovic cel Mare şi că, după 
Ubicini, la începutul .sec. XVI, ar fi fost stabiliţi în mare număr, traficul 
făcându-se prin mijlocirea lor, că ar fi fost şi la Suceava sub Ştefan 
cel Mare ca negustori de vite, prin satele Muntenei - după Iosef Caro-3} 

şi destul de numeroşi în Principate în prima jumătate a sec. XVII, 
întrucât codicele lui Basarab şi Lupu se ocupau şi de ei, 4). După alţi 

comentatori, Evreii ar fi luat parte şi în luptele de întemeiere a uni
tăţii naţionale, alături de ... Mihai Viteazul"). 

Ce este adevărat din toate cele expuse până aci ? 
" Despre Evrei dinainte şi din timpul dominaţiei romane, ne servim 

de afirmaţiile evreului renegat Josephus Flavius, scriitor din vremea . 
lui Traian, care ne spune .că Ebreii, refugiaţi în urma dăr~.mării Ieru
salimului, eveniment care a avut loc în a. 70 d. C., îşi fac şi ei apa~ 
riţia pentru primaoară în părţile noastre, ocupaţi în afacerile minelor 

l) Din istoria Evreilor - împopularea, reîmpopularea şi întemeierea târgurilor 
'jli târgqoarelor în Moldova, Buc. 1914. 2) Scrierea lui Sincerus este: Les Juifs en 
Roumaine depuis le trai te de Berliri jusqu' a ce jour. Vezi pasagiile unde se vorbeşte de 
Sulzer şi Vaillant. 3) Vezi pasagiile din Sincerus unde se vorbeşte d~ Ubicini şi J. Caro. 
4) Codurile acestea erau copiate după cele bizantine aproape ad litteram, aşa că nu 
aveau în vedere o populaţie evreiască numeroasă aşezată în Principate. 5) Univ. din 
r7 Dec. 1937. 
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de aur ale Daciei şi, ca să se răzbune pe Romani, alimentau cu banii 
revoluţiile. Câţi puteau fi la număr aceşti exploatatori de mine, nu ştim_ 
Istoricul N. Iorga constată că, între elementele foarte amesteca:te carii 
au venit în Dacia la cucerirea lui Traian, au fost şi asiatici, dar ei ar · 
fi aparţinut rasei arabe. deci semiţi adevăraţi. Iar în altă parte, nid 
nu se opreşte asupra Evreilor „idumeeni" sau „itureeni" depe inscripţiile 
găsite în Dada, după cucerirea lui .Traian, atraşi de minele de aur, pe· 
cari îi crede îndoelnici. Intr.e aceşti „owtlanderi" au putut fi şi Evreii 
cei mai autentici, dar cari, dacă n'au putut fi contopiţi din motive re-· 
ligioase, nu s'au putut mertţine ca naţiune aceşti aventurieri sporadici,. 
fiindcă ne lămureşte : „Evreii, târgoveţi, legaţi totdeauna de gospodăria 
banului, nu se puteau menţine după lichidarea oraşelor prin încetarea 
marelui negoţ, strâns legat de siguranţa publică" 1), odată cu retragerea. 
lui Aurelian. 

Dacă ne referim la cele afirmate cu privire la aşezări în masse la 
noi ale Evreilor alungaţi de. Lud~vic I al Ungariei. iată ce vorbese 
istoricii bine informaţi. Dr. Saul Mezan, autor al lt:\crării „Evreii din 
Bulgaria", spune că Evreii goniţi de Unguri în anul 1360, pe baza 
hotărârii concilului din 1352 prezidat .de Papa Ion Alexandru au fost 
în număr foarte mare şi ei.s'au refugiat în oraşele Sofia, Filipopol, Vidin„ 
Nicopole, Târnova şi Zagora din Bulgaria şi în oraşele Castoria şi Ohrida 
din Macedonia de astăzi. Saul Mezan este un scriitor adânc cunăscător 
al lucrurilor evreeşti din Balcani şi trebue să-i acordăm mai mare .credit 
decât istoricilor evrei dela noi, chiar dacă unul din aceştia este fiu de 

. mare bancher care prea s'a bucurat de încrederea nemărginită a tuturor 
factorilor ce pot .să promoveze o instituţie de ·credit. 

· Cu privire 'la pretinsele sta pâniri khazaro-evreeşti pe meleagurile 
noastre, lăsăm pe seama iluştrilor noştri istorici deslegarea acestei pro
bleme. Dar ceeace putem cu siguranţă afirma este că majoritatea po
pulaţiei evreeşti de dată foarte recentă la noi, de un veac şi ceva, îşi 
trage origina în mare parte din stepele khazariene ce se întindeau dea
lungul 1VI:ării Caspice şi, că, dealungul veacurilor, se vor fi strecurat„ 
printre Tătari şi Cumani sau izolaţi şi spre ţinuturile noastre. 

Pretenţiunile insolite ale unor anumiţi îndrumători de opinie 
publică dela noi, că printre armatele lui Mihai Viteazul, s'ar fi găsit şi 
Evrei în mare număr, i~vocând mărturia obscură a unui cronicar Ortelius 
din sec. XVII, sunt afirmaţiuni neserioase, când ştim că, în Ardeal,. 
Evreii au fost foarte puţini chiar până la a doua jumătate a sec. XVIII, 
de oarece, spune ungurul Varadi. Sabar, în lucrarea sa „Osztvak mag-

1f Elemente necreştine în viaţa poporului românesc - conferi'l.ţă la radio î:w 
lJniv. Io Ian. 1938 şi Istoria Evreilor. 
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Monarhia VI (Budapesta, 1900) că „mai de mult imigrarea lor (a Evreilor> 
a fost sever împiedecată, ei ne având voie să. se aşeze în ţinuturile acestea 
(în Ardeal şi Maramureş). De altfel, trimitem pentru aceas:a pe cetito.1: 
la tot ce am extras, sub acest raport, în perioadele anterioare. Evreu 
a.u fost confundaţi cu Săcuii cari, alături de Români, luptau în armatele" 
:m.arelui Voevod. . 

Că, printre Evreii aşezaţi în ţările noastre, au fost şi din aceia carii 
s'au aşezat cu hrisoave pentru întemeierea de târguri şi t~r~uşoare, este 
un fapt ce nu se poate tăgădui. Dar massele mari evreeşh, mtrate frau-· 
<!lulos în ţările noastre, erau acelea cari aţineau calea boierilor ca să le 
închirieze cu chirii mari vadurile lor, ştiut că, în modul acesta, aveau 
la îndemână o massă mare de ţărani ce puteau fi speculaţi în moci 
barbar. Şi boieri de aceştia a numărat ţara noastră destui. Că au adus 
aport mare vieţii noastre economice nu se poate tăgădui pentru unele 
cazuri excepţionale. Dar degradarea condiţiunilor· în care se făcea :regoţ. 
în satele şi târgurile noastre atinsese proporţii tragice. Evreii au ştiut să 
~oarcă de toată vlaga şi elemen~ul fizic şi elementul uman, ceeace a pro
vocat de multeori reactiuni cu răsunet peste veacuri. Toate aceste ele
mente erau luate serio~ în considerare oridecâte ori se luau măsuri ad
ministrative pentru apărarea stării ţăranului sau când se legifera în 
acelaş scop - Regulamentul Organic şi toate legiuirile vorbesc în acest 
sens. Afirmaţia lui Bluntschli că vechile colonii evreeşti aşezate în Dacia 
ar forma nucleul populaţiunii israelite în România şi s'ar fi asimilat„ 
m decursul secolelor, în limbă şi în obiceiuri, cu ceilalţi copii ai ţării, 
este şi fără temeiu şi falsă materialmente. Fiindcă, dacă s'au putut 
asimila, ele au fost prea puţin numeroase ca să poată forma un nucleu 
al populaţiei evreeşti de astăzi şi, deci, un element constitutiv ; iar dacă. 
au fost prea numeroase, ele nu puteau fi asimilate, fiindcă un fenomen. 
ca acesta nu putea· avea loc - asimilarea Evreilor în massele străine 
·este un fapt ce n' a avut loc nicăieri în lume şi n' a putut avea loc la noi-· 
~i, dacă nu le-am găsit în decursul secolelor, însemnează că n'au existat 
Miciodată. 

Această teorie a continuităţii evreeşti în Dacia - dacă am avut 
ll0i una întemeiată pe toate datele ştiinţifice şi pe evidenţe, au ţinut şt 
:!vreii să aibă una a lor - această ·teorie, zic, s'a popularizat aşa de 
mult că ea a avut răsunet şi în manifestările politice ale Evreilor, în 
ehiar timpul din urmă, ca aceea a U. E. R. - secţia Bucovina, în mani
festul lansat în 1937, după care Evreii constituie o populaţie autoch
t<'mă pe meleagurile din nordul ţării, semnalată încă din sec. I, a. C., 
eă a venit În ţară imediat după cucerirea Daciei de către Traian şi că, 
încă din acea vreme, ar fi Evrei în Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi, Dorna, 
etc.; că, în sec. VIII, ei ar fi primit alţi Evrei peste cei „autochtoni"; 
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'Că ei sunt în Moldova încă înainte de sec. XIV şi că, numai după 
.această dată, ar fi venit Evrei din alte ţări. Deci, ei ar fi cel puţin 
tot atât de vechi ca şi Românii pe acele meleaguri şi cu mult înainte 
de descălecare ! Exponentul acestei teorii este Kassner Solomon, pre
sedintele secţiei şi întreg comitetul 1). 

* * * 
Să analizăm pe scurt ş1 teona lui J. B. Brocinet după care ter

menul juridic de Evrei „raiale", sub care trăiau până în r866, ar fi în
semnat, pur şi simplu, Evrei „pământeni", autochtoni - în opoziţie cu 
termenul Evrei sudiţi, adică supuşi ai altor ţări~). Teoria acestuia se 
rezumă : Evţeii sunt un element autochton, constitutiv al statului pe 
care îl găsim aşezat încă înainte de alcătuirea Principatelor şi că în-

' suşi termenul de „raia" desemnează această situaţiune. La pag. 
202, ajunge la încheierea că, sub cuvântul ovrei sau breaslă ovreiască 
şi până în sec. XIX, în toată legislaţiunea şi actele oficiale ale ţării, 
s'ar fi înţeles o parte a populaţiunii indigene care ar fi diferit de cea 
autocUonă numai prin confesiunea religioasă. Şi decreta la pag. 203 : 

„Nici concepţiunea ideii de naţiune nu era încă formată pe deplin. 
Toată societatea româneiscă, pe atunci, reprezenta o rămăşiţă din 
evul mediu, un conglomerat de bresle, de stări şi de clase, cu drep
turi şi privilegii mai mult sau mai puţin întinse. In atare situaţiune, 
Evreii, necesarmente, nu puteau forma decât un element din acel con
glomerat sub titlul de breaslă". Tot astfel vorbea, cam prin aceeaşi 
vreme şi marele publicist şi om de ştiinţă evreu I. Petreanu când 
scria: „Nu suntem nici străini veniţi aici şi toleraţi numai, suntem 
Români prin naştere, prin simţimânte şi prin datoriile ce avem către 
această ţară, confesiunea n'are nici o importanţă" 4). 

In legătură cu termenul „raia" - sinonim cu „pământean", atri
but ce îl -acorda Evreilor, Brociner nu îl acordă şi altor neamuri „or
ganizate în· breaslă" şi cari purtau şi ele titlul de „raiale". Fiindcă, 
după toţi istoricii evrei, exponenţi ai teoriei continuităţii evreeşti în 
Dacia, numai două naţiuni sunt autochtoue: Evreii şi Românii. Şi -
ni se impune a merge la ultimele consecinţe logice - dacă pentru noi, 
Românii, nu se poate vorbi ca despre un popor românesc deplin for
mat încă înainte de Christos, despre Evrei da. 

J. B. Brociner polemizează cu Verax, autorul cunoscutei lucrări, 
(de altfel, întreaga lucrare este un răspuns vehement împotriva aces.:. 
teia) pe chestiunea termenului „raia". Verax îl defineşte ca desem
nând rasele supuse şi puse legalmente într' o poziţie de inferioritate şi 

l) Vezi Univ. 25 Mart. 1937: „Cine sunt autochton.ii Bu~vinei". 2) ~~ocatul 
evreu Mişu Weissman în Univ. 12 Aug. 1937. 3) Lucrarea „Chestmnea Işraehţ1lor ro
mâni", partea I, Bucureşti, l9IO. 4) N. Iorga -Agitaţiuni. 

de supunere prin raport cu' rasa dominantă, Brociner, respingând de
finiţia de mai sus ca „nouă" şi „arbitrară'', dă una personală,'afir
mând : dreptul musulman recunoaşte două categorii de supuşi ai Sul
tanului: mahomedanul care este acha sau agha -frate şi nemaho
medanul care este „raia" - adică amic, denumiri din limba arabă şi 
în evreeşte ca adagiul : achai ve raia - fraţi şi amici. 

Nu cunoaştem ce se spune în litllba arabă sau ebraică prin ra
port cu termenii de „raia" sau „aga". Noi, însă, am purtat şi ~u
noscut aceste denumiri prin raport cu situaţia politică a ţărilor noastre 
faţă de imperiul ottoman. Aşa că numai înţelesul ce s'a dat de Turci 
acestor termene împrumutate dela Arabi va lumina teoria lui Br«ci
ner şi o va confirma sau infirma. Am în faţa mea „Dictionnaire turc
francais" al lui Ch.- Samy-bey Fraschery, editat în rgrr. Deschizân
du-l. la pag. 22, găsim că agha însemnează : senior, stăpân, patron, 
şef, comandant, gardian, guvernator, domn, maestru, valet al unui 
mare personagiu. La pag. 624 este definit termenul „raia" : turmă, 

supus, tributar, supus nemusulman al unui stat musulman, iar ca 
verb-supunere, capitulare. Samy Bey Fraschery trece pentru ştiinţa 
şi literatura turcă, drept cel mai strălucit filolog. Atunci, cum rămâne 
cu teoria şi toate răstălmăcirile lui Brociner? 

Pentru Turci, Românii treceau drept „raiale" - supuşi şi tribu
tari şi mai erau şi câteva cetăţi raiale - Brăila, Giurgiu, Turnu. Si
tuaţia Evreilor era- aceasta faţă de Domnul ţării româneşti. Oameni 
fără căpătâiu, fără rost şi fără ţară, alungaţi de spectrul morţii prin 
foamete sau de rigorile penale, în orice caz nedoţiţi, de peste tot : de 
dincolo de Nistru, din Austria şi Polonia sau chiar din Turcia, se aşe
zau la noi, aproape sută în sută, fără voia noflstră. Ţările vecine, bu
curoase că au scăpat de ei, nu îi lua niciuna - până la instalarea Con
sulatelor - sub protecţia lor. Aşa că toţi aceştia, neprotejaţi şi hei
matloşi, făceau act de supunere Domnului, care, în schimb, îi trecea 
cu o anuin1tă contribuţie la Cămara Domnească. Şi, astfel, deveneau 
supuşi Domnului ,,raiale". Când se vor institui Consulatele, iar aces
tea vor avea nevoie de un număr cât mai mare de înscrişi, ei vor 
trece, tot în număr :ţllare, în categoria „sudiţie", oridecâteori le vor 
dicta interesele. Şi de aci încolo, vom: avea două categorii de Evrei: 
raiale -supuşi Domnului sau, cum le zice Brociner, „pământeni" ş1 
sudiţi, adică supuşi unei protecţii străine. Aşa, am avut şi R0mâni et
nici sudiţi. Aceştia, însă treceau în sudiţie ca să scape de toate an
garalele cari loveau numai pe breslaşii autochtoni. Dela r88o, dispare 
şi această categorie de sudiţi, toţi intrând sub puterea legilor româneşti. 
Aşa că Brociner care n~-a înfăşiţat o droaie de documente, tălmăcin
du-le şi răstălmăcindu-le, a urmărit un singur scop şi anume pe acela 
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,de a ne înfăţişa pe Evrei ca victime, îndepărtaţi sistematic dela hlil . ..: 
~ur~rea drepturilor cetăţeneŞh, ce h se cuveneau ca unii cari erau „ra
iale" ::..- pământeni. 

··. Si acum să tragem noi încheierea logică şi ştiinţifică. Chiar daaă , ' ' 
învăţaţii evrei s'au străduit şi au catalogat atâtea documente vechi, 
·cum ar fi, de pildă, acelea cari privesc relaţiuni particulare ale Evrei
lor - ca devalorizarea unui călător evreu în rr64; sau ca dorinţa al
tora de a se aşeza direct dela Hotin la Bacău, prin I292 ; sau ca 
unii din ei să fie dispensaţi de dări, de stafetă sau de corvezi, sau că 
alţii s'ar fi adăpostit de teama unui războiu prin Botoşani sau Şte
făneşti - unde ar fi fost şi alte. familii evreeşti sau că, la Iaşi şi la 
Calaţi, ar fi fost comunităţi importante şi altele şi altele, toate aces-
1:ea dacă demonstrează risipirea ~âtorva elemente evreeşti peste tot 
-cuprinsul ţării, ele nu demonstrează şi existenţa unui element evreesc 
autochton -după cum nici comunităţile greceşti sau armeneşti mu~t 
mai puternice n' au însemnat elemente autochtone. Pentru prima dată, 
:apar, la noi, evreii cămătari în sec. XVI; în cel de al XVII, ne apar, 
<:a orânda.ri şi arendaşi, Evreii leşeşti şi, pe urmă, din ce în ce, mai 
nedoriţi şi mai numeroşi. 

* * * 
Să vedem cum privesc Evreii problema evreiască după întregirea 

hotarelor. Departe de a căuta• o apropiere şi n întrepătrundere între 
-ei şi băştinaşi, ei, din ce în ce, se depărtează şi îşi trăiesc viaţa de 
ghetto. De câteori se simt nedreptăţiţi sau constată că mişcările na
ţionaliste îşi intensifică activitatea şi cucerirea masselor, de atâtea ori 
ei încep campania după aceleaşi metode cunoscute : prin presa lor de 
scandal ş1 şantaj, căutând să alarmeze guverne şi să ne discrediteze, 
botezând pe toţi de huligani sau făcând apel la f~nanţa şi presa iudeo
internaţională şi adresându-se Societăţii Naţiunilor dela Geneva. 

De acum, Evreii iau parte la viaţa de stat şi - fie că se introduc 
fo partidele politice româneşti, fie că îşi crează un partid aparte -
-ei se orgamzează în aşa fel că privesc ţara ca pe un bun al lor ce tre
bueşte din ce în ce absorbit în mâini evreeşti. Gangsteru vieţiţ eco
nomice, precum şi conducătorii lor sufleteşti - rabini şi parte din pro
fesioniştii liberi-·devin. senatori şi deputaţi sau conducători în orga
nizaţiile centrale sau locale. Dacă unii formal fac parte din partidele 
româneşti, toţi, sufleteşte, sunt membri ai partidului evreesc - orga-· 
nizaţie exclusivistă ce nu s'a constituit în nici o ţară din lun;ie. 

Condu~ătorii acestui partid evreesc sunt mai toţi evrei maghiari, 
evrei austriaci şi evrei ruşi -foarte puţin evrei români, după cum 
ne declară un. reprezentant mai cu bun simţ din ei. Marele rabin Zi-
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ielson, în manifestul către Evrei la· alegerile parlamentare din I937, 
:adresându-se către alegătorul evreu, spune : un deputat evreu trebue 
să demonstreze î~ genere că evreimea akătueşte o. naţiune, ,în toată 
accepţiunea cuvântului, la fei cu toate celelalte minorităţi naţionale. 
Faptul că Evreii se vor prezenta într'un asemenea moment important 
·ca o minoritate etnică naţională disciplinată va constitui o grandioasă 
-Oemonstraţie faţă de lumea întreagă. Dr. Teodor Fischer din Cluj, 
preşedintele partidului democrat întemeiat pe aceiaşi ideologie, insista, 
în manifestul său, asupra misiunii de apărare a drepturilor cetăţeneşti 
ale Evreilor şi asigura pe alegătorii evrei că reprezentanţa evreiască va 
fi tot aşa de strălucită ca şi aceea din anii trecuţi. Sioniştii din Ardeal, 
prin oficiosul unguresc „Uj Kelet", promit alegătorilor că se va stră
·dui cu toate puterile ca funcţionarii şi muncitorii evrei să fie anga
jaţi, potrivit capacităţii şi proporţiilor, în funcţiuni, în întreprinderi 
,de stat, comunale şi judeţene şi înalte servicii publice. 

Dr. W. Filderman, preşedintele U.E.P. şi al consiliului central 
·evreesc din România - acelaş care s' a ocupat de refugiaţii evrei din 
U.R.S.S„ dar care nici până astăzi !!'a putut să precizeze când au 
părăsit ţara şi unde s'au stabilit aceşti peste I50.ooo -arată că pe 
Evrei nu-i interesează Palestina, ,căci rolul acestora poate fi mai bine 
îndeplinit în România, încă un pământ nedeplin ocupat, căci nu cu
prinde nici pe departe pe kmp. numărul limită de locuitori. Iar Mişu 
Weissman, avocatul, deşi recunoaşte existenţa unei probleme evreeşti 
1:n România__,. ca şi în Polonia - accentuează, însă, că nu este locul 
·de a se vorbi de un surplus de populaţie evreiască şi aceasta pentru 
motiv~l că ţara noastră este departe de a fi atins gradul de densitate 
·a populaţiilor din ţările occidentale şi închee astfel : „In principiu, nu 
~e poate admite ca un stat să caute debuşeuri de emigrare numai pen-

1:ru o singură categorie de cetăţeni." De unde două consecinţe : sau 
·că, în România, mai este loc şi pentru alţi Evrei sau că guvernul ro
mân va trebui să caute debuşee de colonizare şi pentru Români. 

Un Evreu din Cernăuţi a emis o altă teorie, după care Rusia, 
Polonia şi România ar putea. să cedeze câte 30-40000 kmp. care :ă 
.alcătuiască viitorul stat evreesc - întinzându-se peste o parte din 
Bucovina şi dealungul Basarabiei, peste Galiţia poloneză şi Ucraina, 
având drept capitală Odessa. La această operă, cele trei ţă~i ,;~~fi ob~i~ 
,g<tte să înscrie în buget şi anumite sume necesare orgamzarn patne1 
lui Israel. Ha:rta a fost publicataă în „Sunday Express" şi reprodusă 
,de toată presa europeană" 1). 

I) Vezi „Por. vremii" din 7 Sept. 1938. 



~92 

Napoleon Arie - singurul evreu cu bun simţ care a găsit că 

Evreii în ţara noastră sunt peste puterile de suportare şi care ne-a 
redat multe din felul de a lucra şi gândi al coreligionarilor săi - ne 
vorbeşte şi despre metodele de a lucra şi de a gândi ale Evreilor sio
nişti, cari, atunci când au interesul să-şi valorifice drepturile cetăţe
neşti până la extrema lor limită, se declară Români şi_, totodată; se 
declară sionişti - reclamând o ţară pentru neamul lor, afirmând sus 
şi tare că patria lor este Palestina şi că este trădător acel Evreu care 
pretinde că patria lui nu este decât România : că au un steag pro
priu şi un imn naţional-evreesc; că organizează partide, discută pro
bleme, ţin întruniri şi congrese în vederea reclădirii şi reorganizării Pa
lestinei; stabilesc şi impozite pentru această Patrie; etc. 1). 

Alritatiile contra tării noastre continuă aprig şi neobosit. Atnnci b , , 

când guvernul Goga a anunţat anumite măsuri de românizare a vieţii. 
proteste cu răsunet în presa mondială, precum şi plângeri semnate 
de A. I. U., de Federaţia tuturor societăţilor evreeşti din Franţa şi 
Anglia şi de Congresul mondial al Evreilor, înaintate, spre urgentă 
discuţie, Secretariatului Ligii Naţiunilor. Măsurile luate de guvern 
erau redate ca o violare flagrantă a tratatului minorităţilor semnat 
de România la 9 Dec. I9I9 şi garal}.tat de liga genev~ză :f 

D-l Istrate Micescu - ministru de exeterne pe atunci - a ştiut 

să înlăture urgenţa pentru aceste plângeri şi declara cele ce urmează : 
„Evreii riscă să comită o nouă şi gravă eroare - aceea de a se îngloba 
în populaţiile supuse statutului minorităţilor. Acest ·statut, însă, nn 
este aplicabil în Vechiul Regat şi nu priveşte pe Ovreii stabiliţi în acesta 
din urmă, care este guvernat de legile ţării". Şi în altă parte! „Sub 
raportul logic, suntem în plin paradox. Evreii au cerut mai întâiu ce
tăţenia_ română şi drepturile cetăţeneşti. După aceea, au comis im
prudenţa de a se constitui în partide naţionale minoritare şi de a in
voca, în chip vexatoriu şi nepotrivit, protecţia străină - adică au 
vrut să fie totodată cetăţeni români şi cetăţeni străini~). 

Dar Evreii n'au dezarmat. Impotriva guvernului Goga, s'att 
pregătit la Paris măsuri financiare şi de propagandă sprijinite de Anglia 
şi Franţa, precum şi de Antanta~dela Geneva. Cercurile financiare şi 
bancare din aceste ţări şi din Bucureşti, au pus la dispoziţie sume 
mari pentru combaterea tuturor măsurilor preconizate de guvern. Pe 
câtă vreme, Evreii noştri au început lupta de speculare a produselor~ 
organizând lipsa pe piaţă; au început lupta la bursa de efecte, căutând 
să& scadă valorile româneşti şi la bursa de mărfuri, sau să retragă de-

l) Vezi art. „Să fim corecţi" al lui Napoleon .Arie publicat in „Curentul" din 
Dec. 1937· 2) şi 3) Vezi ziarele din Ianuarie 1938. 
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punerile dela bănci şi C. E. C. să semene şi zvonuri tendenţioase relative 
la linia noastră de conduită în raporturile internaţionale, etc. 

In sfârşit, s'a produs, în ultimul timp, şi o nouă metodă de a ne 
adormi din nou conştiinţa deabia redeşteptată. Un intelectual evreu. 
A: Willman - cunoscut pe câmpul literaturii sub pseudonimul Ben: 
Ely - a întreprins o acţiune. pe lângă puterile europene de a se fixa:. 
.şi pentru Evrei nn teritliriu unde să se poată desvolta ca naţiune aparte. 
Această ,grupare a mişcării te;itorialiste a Evreilor din România, care 
a luat naştere în Oct. I937, a redactat o broşură, „Soluţia eroică a 
problemei evreieşti" trimisă tuturor oamenilor politici şi intelectuali
lor şi, totodată, un memoriu Societăţii Naţiunilor rugată să ia în con
siderare cuprinsul şi să li se fixeze un teritoriu care să fie /organizat 
după modelul U. S. A., ca un stat· federal evreesc, elementele com
ponente urmând a fi grupurile evreeşti din· fiecare ţară unde trăesc 
actualmente. Broşura cu al ei conţinut a fost caracterizată ca o ipo
crizie literară de natură să ne adoarmă vigilenţa şi, totodată, să stâr
nească împotriya noastră un val de indignare şi un îndemn de stă
vilire a,sălbătăciei noastre, când zice : „Ne-am ascuns mereu durerile 
şi rănile, sau le-am negat, lăsând ca lumea să ne creadă altfel decât 
suntem în realitate" -aşa stă scris de A. Willman 1). Şi marele nostru 
prozator îşi sfârşeşte astfel comentariile asupra acestei broşuri: „Nu 
pleacă evreii dintr' o ţară în care, fără nicio contribuţie efectivă la munca 
de creaţie şi de construcţie, au acaparat toate mijloacele de înavuţire 
şi au ajuns la situaţii dominante; nu părăsesc ei o ţară, în care un 
ovreiaş cu trei clase gimnaziale ajunge să tutuiască subsecretari de 
stat şi chiar miniştri plini, bătându-i pe burtă" 2). 

Aşa au privit Evreii problema evreiască la noi. 
Şi ne oprim aci. 

l) Ziarele din Pebr. 1938 - „O convorbire cu d. Ben-Ely-Willman" in Tempo 
din 4 Pebr. 1938, etc. 2) I. .Al. Br.-Voineşti : Huliganism? în Univ. din 24 Oct. 1937. 

A. N. Hâciu. - Evreii în Ţările Româneşti. 38 



CAP. V. 

DOUĂ ETICI ŞI DOUĂ PSIHOLOGII. 

a) Câteva trăsături sufleteşti ale poporului românesc. 

Voiu încerca, cu timiditatea unui explorator, să stabilesc câteva 
trăsături sufleteşti, ca să luminez, astfel, două chestiuni de în~ltă va
loare în domeniul ce ne interesează şi anume: a) Poate să existe o 
afinitate între principiile etice şi stările psihologice ale poporului nostru 
şi acelea ale poporului evreu? şi b) Dată o anumită structură sufle
tească şi etică, putea oare Românul nostru să biruiască în lupta cu 
poporul evreu? Mă voiu mărgini numai la aceste laturi_ ale problemei. 

Este necesar ·să ne transpunem în cadrul psihologic şi istoric, 
ca şi în acela cosmogeografic în cari i-a fost dat să se dezvolte poporul 
român. Sub înrâurirea unei configuraţii cosmogeografice din cele mai 
variate şi fericite, precum şi a religiei creŞtine, el a căpătat un buchet 
de însuşiri morafe şi artistice extrem de delicate şi armoniqg.se. Sub 
recrimul de rumânie sau iobăgie, rob al latifundiarilor, veşnic oprimat 

I:> • 

de neamuri străine venite din regiuni sărace şi dispreţuit de clase 
suprapuse fără afinităţi organice cu aspiraţiile şi tradiţiile sale, a cre
scut în sufletul lui melancolia şi nevoia de a trăi mulţumindu-se 
cu p~ţin şi fără atitudine activă. In atingere cu alte popoare, s'au 
încrustat în elo seamă de înrâuriri. 

Ori cari c.u fost, îns3., vicisitudinile istorice prin care i-a fost 
dat să răzbată, anumite caractere nu l-au ~lăbit niciodată, Faţă de 
toate ţopoarele cu exrerienţe superioare în viaţă sau venite aci cu 
gând de distn gere, el a ş iut să se îndoaie ca trestia lăsându-se 
dedesubtul furtunii şi - din cruda lui experienţă, - el, cel n:ai vechiu 
ropor pe aceste tarâmuri, a rămas în picioare cu toată omenia şi 
înţelepciunea lui, cu sufletul senin şi primitor, cu mlădiaea şi opti
mismul nezdruncinat, cu o vedere filosofică a lucrurilor şi a oamenilor. 
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In cele ce urmează, constatările noastre se vor. referi la ncţ'unea 
de popor românesc luat ca tot, ori la. caractfrele regfonale sau căpii.tate 
.prin imite.ţie, mai ales de clasa care se înt_hesuie la b·nefa cerile unei 
vieţi rnui. Rămâne ca cet.torul să desprindă, pe alocuri, aceste nuanţe. 

Din capul locului, vom răsturna câţiva idoli. Anume, acea ere
-dinţă a multora ·din noi după care poporul românesc ar fi înzestrat 
dela natură cu un buchet destul de bogat în însuşiri numai bune. 
Dacă este vorba de însuşiri ;>tatice, apoi Românul le posedă în 
-cel mai înalt grad şi; atunci, toate sunt bune. bar dacă este vorba 
de însuşiri dinamice, cari să-l ajute la afirmarea personalităţii sale, 
atunci ele îi sunt, sub acest raport, de ·puţin folos, neajutându-1 să se 
adapteze mediului sau pe acesta să şi-l conformeze nevoilor lui. In 
decursuJ.celor ce urmează, vom fixa, rând pe rând, toate aceste defi
cienţe sufleteşti, cari l-au făcut să piardă bătălia cu Evreul şi străinii. 

Nu există îndoială că puterea de percepere a Românului este foarte 
mare - spirit vioiu, prinde totul repede, fiind înzestrat cu un simţ . 
de observaţie foarte ascuţit. Dar, abia acum, încep contradicţiile 

-curioase. A rămas naiv. Atât de naiv ca să-l înşele primul venit, în cursa 
căruia cade repede cu o adorabilă candoare. 

El trăeşte încă', par'că, 'în perioada patriarhală. Viaţa agricolă 

legată de sat şi de glia lui l-au făcut rigid şi tradiţionalist fanatic. Ca şi 

natura de vid, are. oroare de mobilitatea în spaţiu, ceeace face greoaie 
mlădierea şi mobilitatea lui sufletească. Pentru slujbaşul român, în
-depărtan.a de mediul cunoscut şi înstrăinarea în nouile provincii, era 

· .socotită nu de mult. ca un exil. Pe câtă vreme, Românii macedoneni 
reuşesc, în scurt timp, să se adapteze nouilor condiţii de viaţă şi, din 
-păstori -singurateci ai munţilor„ au devenit buni agricultori şi curagioşi 
negustori. Fiindcă, trăind într'o contin11ă .mobilitate în spaţiu, au 
reuşit, dealungul vremurilor, să capete o mare mobilitate în idei şi 
în stări sufleteşti şi, deci, o mare capacitate de adaptare la nouile condiţii 
de viaţă, rămânând, totuşi, pe mai departe tradiţionalişti. Cam acelaş 
-proces a avut loc' ~u Mocanii şi Mărginenii .. 

Spirit ascuţit în domeniulfilosofiei practice, înzestrat cu o mare 
putere de imaginaţie creatoare în artă şi în dans, în literatură şi în 
alte îndeletniciri. Dela artă, însă, n'a trecut la tehnică şi, deci, n'a 
putut să speculeze rodul muncii sale imaginative. De asemenea, spirit 
satiric şi persiflant, el prinde repede metehnele semenilor şi ale stră
inilor cu cari conlocueşte, tot aşa cum persiflează şi rodul muncii lui, 
.slujba şi biserica lui, familia şi conducerea ţării lui. Dar dela aceste 
.speculaţiuni intelectuale, el n'a trecut la comportări severe, dela toate 
:aceste minunate caracterizări n'a trecut la atitudini pozitive faţă de 
străini - n'a cunoscut, în fapt, 'intoleranţa religioasă şi nici xenofobia. 
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:Şl nu este capabilsă privească lucrurile prin prisma seriozităţii, ~i prin 
- chiar în momentele cele mai tragice - partea lqr glumeaţă. Hu
morul îi este însăşi viaţa, gluma sărată şi prietenească dulceaţa vieţii. 

Poetul Vasile Alecsandri a spus cândva că Românul se naşte poet. 
Realităţile din ultimele decenii au vrut să consa,cre par'că un alt 
adevăr şi anume că Românul este născut om politic, chemat adică 
numai să guverneze. Anumite intenţii pornite din oficine străine şi 
interesate au popularizat credinţa falsă că Românul nu este capabil 
de alte îndeletniciri în viaţa socială decât de aceea de a lucra câmpul 
şi - ca şi Cato la Romani - născut de a conduce statul, de a gos
podări viaţa publică- fie ca portar, fie ca ministru. Şi, în marea 
lui naivitate, atunci când a avut· în mâini votul obştesc, l-a dat pe 
,nimic acelora cari se jucau cu soarta lui, întocmai ca sălbatecii cari 
ifau lucruri de preţ contra obiecte strălucitoare. La această amăgire, 
a contribuit - precum am mai spus-o - iluzia popularizată de presa 
înstrăinată şi de demagogiq. interesată şi, astfel, am reuşit să-i nimicim 
aptitudinile creatoare în comerţ şi industrie; am făcut din Români 
elemente turbulente şi cerşetori ai milosteniei publice şi ai mituirii 
Jidovilor şi tuturor străinilor. Munca meşteşugului şi banul câştigat 
pe altă cale decât aceea a slujbei publice au fost dispreţuite, ceeace în
lesnea străinilor monopolul acestor îndeletniciri. Şi poporului nostru 
i-au exagerat, prin toate mijloacele, pasiunea fastului şi gloria deşartă„ 
oamenii noŞtri politici i-au cultivat amăgirea, cu manifestaţiuni repe
tate zgomotoase şi spestaculoase, cu discursuri deşarte de conţinut 
- cu „panem et circenses" '-- cu praznice întinse~ cu băuturi ce ador
meau vigilenţa spiritului. 

·Dacă Maiorescu vorbea de beţia de cuvinte care vrea să umple 
golul în artă, apoi, în vremurile noastre, o altă beţie de cuvinte ţinea 
să u,'mple golul în viaţa socială. In aşa grad, că, în anii din urmă, 
s'a înstăpânit, pe o lungă perioadă, regimul logocraţiei - adică me
toda de a conduce statul prin o meşteşugire bine ticluită de· cuvinte, 
cum spunea un publicist. Am avut astfel: prim miniştri cari, dădeau 
bilanţuri de mari binefaceri şi· progrese politice, financiare şi sociale 
uimitoare ; am avut miniştri de agricultură cari învăţau pe plugar 
meseria de a cultiva moşia ·prin epistole sau prin sfaturi publicate în 
gazeta oficială a statului; sau miniştri ai sănătăţii publice cari vin
decau toate bolile prin înşiruiri de date statistice; sau miniştri ai în
văţământului public cari ştergeau analfabetismul şi mersul prost al 
şcolii prin bagheta discursurilor ; etc. Când un cercetător va avea cândva 
curiozitatea să stabilească realizările regimului logocratic, să nu facă 
altceva decât să numere sutele şi miile de discursuri politice ţinute 
l?este tot întinsul ţării, în oricare duminecă şi sărbătoare. Şi, atunci„ 
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să pună într'un taler al balanţei fapta ce a putut fi întrupată prin 
cuvinte, iar în celălalt taler, zecile de mii de metri cubi de lemn din 

. frumoasele noastre păduri cari au dat putinţa să se difuzeze naivilor 
toate platitudiniile oratorice ce se credeau capabile să îndrepte tot 
răul-să se dea o nouă viaţă ţării noastre şi să se românizeze ca prin 
farmec munca şi capitalul naţional. 

Instinctele simpatice, ca şi la Slavi, sunt foarte dezvoltate la 
poporul nostru, ba chiar exagerate. Pe cât de vioiu şi ascuţit la 
spirit, pe atât de emotiv şi impresionabil. Foarte sensibil la nevoile 
şi suferinţele aproapelui, el s'a identificat cu stările sufleteşti ale stră
inului, încât l-a primit cu braţele deschise şi l-a ospătat, ca, pe urmă, 
să-i cedeze şi casa şi avutul şi ţara. Noi am păţit-o, de aceea, întocmai 
ca Havayenii cari au introdus în cetate pe Americanul Young şi l-au 
însurat cu fiica regelui (1788) şi, astfel, pe nesimţite, .ne-am pierdut ca 
Şi ei vigoarea, curăţenia patriarhală, virtuţile şi independenţa economică. 

Ospitalitatea românească, trâmbiţată şi popularizată ·de toţi 
străinii şi de toată presa masonică ca una . din marile virtuţi de rasă, 
rămâne, în realitate, una din scăderile noastre sufleteşti. Ospitalitatea 
este, în adevăr, o virtute, dar dusă până la abdicarea dela toate prero
gativele naţionale şi până la renunţarea la toate bunurile numai ca 
străinul să se simtă ca la el acasă este o scădere gravă. Aceste afir
maţiuni vor părea, de sigur, o absurditate,. ba chiar o sfidare a eticei 
noastre curente. Dar acesta este adevărul. Ospitalitatea românească 
este o nesoc?tire a intereselor noastre cele mai'vitale, ea este o abdi
care de teren -întocmai ca. acea retragere, zisă strategică, care îngă-' 
duie adversarului să ocupe poziţiuni de natură să-i asigure biruinţa ; 
este o renunţare la afirmarea personalităţii noastre - personală şi 

naţională, fiindcă ea rezultă, în fond, din lipsă de reacţiune, o mărturie a 
laşităţilor noastre, a apatiei şi neputinţei de a ne împotrivi străinului ce 
l-am socotit pe nedrept înzestrat cu virtuţi, adesea supraomeneşti. 

Alte consecinţe ale emotivităţii noastre şi, deci, a ospitalităţii 
noa;stre -'- care ne-a împins la o complectă toleranţă - c::ste şi 

imitaţia servilă a tot ce este străin, a tot ce lJ,e vine de peste ho
tare, rezultând din felul nostru de a ne subestima pe noi şi de a su
praevalua pe străini. Robi ai acestor imitaţii, am\reuşit să ne înăbuşim 
originalitatea spirituală şi - fiindcă n' a necesitat nici o sforţare - am 
adoptat instituţii străine, adică frânturi de psihologii ale altora : cul
tură şi pedagogie, justiţie şi administraţie, fel de a ne îmbrăca şi 

judeca, etc., toate puse în serviciul individului iubitor de situaţii şi de 
glorie, dar n'am cre?-t -1din nevoile noastre fireşti- ca să le punem 
în serviciul poporului şi destinului nostru etnic. „In Apusul european 
-scrie psihologul Rădulescu-Mot:i;:u- individualismul se manifestă 
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pe planul vieţii sociale şi economice. este creator de instituţii, pe când 
indivi.dualismul românesc este o simplă creaţie subiectivă, un egocen
trism, sub influenţa factorului biologic ereditar". 

Felul de a aprecia pe străini. este încă una din tristeţile psiholo
gi ei poporului nostru, fapt care rezultă - cum am spus-o mai sus -
din neputinţa lui de a se afirma, din timiditatea lui nativă, din remi
niscenţele· vieţii lui de rumân sau de iobag, din multele prejudecăţi 
că pătate dealungul veacurilor. Astfel, am atribuit tuturor străinilor 

nu mai virtuţi, i-am suprapreţuit în toate manifestările lor, desbrăcân
du -ne în schimb pe noi de fot ce am avut şi avem frumos şi nobil. 
Şi, de aceea, am primit, în sânul nostru, tot ce alte popoare au zvârlit 
ca balast şi netrebnic, pe toţi inşii în conflict cu justiţia şi morala· 
cu rentă. Toate cele enumărate pâ,nă aci sunt un produs al slăbirij 

re acţiunii noastre etno-biologice. 
In? această slăbire a rezistenţei, stă întreaga tragedie a sufletului 

nostru: un popor care percepe limpede situaţiile, apreciază de ase
.menea limpede împrejurările şi trage consecinţele logice decurgând 
din premise formal şi material adevărate, dar nu este capabil să pre
înt âmpiue primejdia, să organizeze reacţiunea şi să creeze valori eco
nomice şi spirituale, prin atitudini eroice - singurele valabile şi grăi
toare. Dacă s'au înregistrat reacţiuni, şi aceasta în mod intermitent, 
apoi ele au îmbrăcat caracterul de impulsivitate, fără durata şi stă

pânirea de sine necesară în lupta grea· de afirmare naţională. Cu apli:.. 
caţii de origină slavă spre misticism şi cu filosofia fatalistă, el a reac
ţionat dârz, dar a slăbit repede. Puternicul resort ce susţine sufletul 
în lupta grea pentru existenţă îi lipseşte. Este un temperament im
pulsiv, dar nu o voinţă şi atitudine dârză, continuu susţinută. 

Neputinţa lui de a reacţiona o găsim întipărită în toate mani
festările lui : în artă şi în literatură, în viaţa economica ş1 1n cea 
spirituală. In poezie şi literatură, găsim eroi abulici, personagii slabe 
<ia reacţiune. Meşterul Manole se zvârle în gol fără a reacţiona în alt 
fel; ciobanul moldovean se plânge Mioriţei, dar nu-l vedem luând ati
tudine ca să evite osânda la care a fost supus ; în satire şi în „Doina" „ 
poetul Eminescu chiamă în ajutor pe Vlad Ţepeş sau roagă pe archiman
drit să tragă clopotele ca să scoale pe :morţi cari să scape pe cei vii de 
oprimări şi alte necazuri; eroii lui Br.-Voineşti sunt nişte neadaptaţi, ca 
şi fiinţele timide ale lui Popovici-Bănăţeanulşi ca şiabulicul erou din 
„Intunecare", etC„ In muzica românească, nu găseşti expansiune şi 

'îmbărbătare, ci mai mult plâns şi depresiune; în poezia poporană, 

întâlneşti contem~lare şi înfrăţire cu toate elem~ntele ndnsufleţite 

ale firii - poetul se plânge florilor şi frunzelor, se jălueşte nourilor 
şi apelor, dar nu încinge arma şi nu încleştează pumnii ca să se ia la 
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piept cu adversarul şi cu natura. Nu găsim, nicăeri, astăzi, un Robinson 
românesc. Literatura şi muzica noastră sunt arte statice - dacă pot să 
mă exprim aşa-şi nu o literatură şi muzică dinamică; după cum avem 
e şcoală statică şi atâtea însuşiri frumoase, dar statice, nu dinamice. In 
toată literatura noastră, nu întâlnim o reacţiune dârză împotriva străi-

. :nilor şi a atâtor evrei, şi anumiţi streini, cari au chinuit veacuri populaţia 
l!loastră şi ne-au turburat şi stricat viaţa de stat şi de naţiune. 

Literatura din Ardeal face, pare-se, excepţie dela aceste con
statări. Aici, găsim marşul „Deşteaptă-te, Române!", „Noi vrem pă
mânt !", „La arme !"al lui Iosif, etc. I. Slavici ne redă atâtea ilustraţii 
<ie voinţă dârză şi atitudine creatoare, caractere ce le regăsim şi în 

• „Ion" al lui Rebreanu. Dacă kăm în considerare şi luptele lor de afir
mare pe teren economic şi naţional - pe calea înfăptuirilor negusto
reşti şi bancare, pe calea armelor, prin biserică, ştiinţă istorică şi arena 
publică - vom trage încheierea că ele nu se aseamănă întru totul 
cu manifestări simihre ce au avut loc în Vechiul Regat ·- însăşi revo
luţiile de aci s'au soldat cu expulzări şi nu cu sânge şi alte pierderi. 
Românii din Balcani ies cu totul din apreciările ce facem asupra struc
turii sufleteşti a poporului românesc. Toate manifestările acestor .Ro
mâni sunt numai reacţiuni dârze şi continue şi, numai datorită acestui 
comportament, au putut supravieţui şi vor birui mereu. De-abia 10% 
Evrei au putut să se măsoare cu ei în Macedonia şi n'au călcat niciunul 
pragul oraşelor arom3.neşti. Restul de 90% Evrei au trăit în. mizerie, 
îndeletnicindu-se cu meseriile cele mai josnice. 1) 

Cine n'a văzut, oare, prin târgurile sau prin munţii noştri, un 
tânăr vlăjgan, de proporţii herculeane, Român vânjos - şi ca el, sute 
de mii - care, cu câteva lovituri de topor, doboară la pământ stejarul 
de sute de ani, dar acelaş Herctile rămâne împietrit în faţa străinului, 
în faţa Evreului, hâd şi pistruiat, dJ~enit stăpân ucigător al fru
moaselor şi bogatelor noastre păduri. Şi cine n'a văzut, oare, pe acel 
Român neaoş care, cu răbdare de fier şi neîri:fricat, scormoneşte aurul sau 
~ărbunele din măruntaiele pământului şi doboară munţii cu dinamita 
sau înfrăţeşte văile prăpăstioase cu poduri temerare şi superbe, dar 

1) Prof. N.• Pandelea, în manualul de geografie a României pentru clasa IV, schi
ţează, în felul următor, psihologia Românului după provincii. :Moldovenii, datorită vici
situdinilor istorice, sunt cei mai blajini, ospitalieri şi idealisti şi puţin practici, lipsiţi 
.de iniţiativă, prea resemnaţi, dar excelenţi ostaşi. :Moţule celmaitristom din tot cu
prinsul ţării, singurul Român tăcut şi posac, iar când râde, varsă sânge, mândru şi sta
tornic, la el cuvântul dat e sfânt şi este singurul revoluţionar. :Mocanule rasă vâ:o.joasă, 
om de iniţiativă, fără frică de nimic şi de nimeni - comparabil cu vechiul Normand 
care se avântă în larg pe nişte bărcf cât coaja de nucă. Este bun colonizator. Olteanul 
este practic şi energic, îndrăzneţ şi plin de iniţiativă, excelent agricultor şi negustor. 
Le-am reprodus aceste apreciări, fără a ni le însuşi în -totul. Asupra problemei ce ne 
interesează în acest capitol a pe vedea : , ,Naţionalismul constructiv al lui PompiliuNicolau. 
Vezi şi I. Simionescu -Ţara noastră I937. 
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ramane mut în faţa noului stăpân învestit cu o hârtie, smulsă dela 
autorităţi. Sau care duşman, din cei mai puternici şi bine organizaţi, 
·nu i-a văzut pe aceşti Români smulgând victorii cu braţele Joale şi 
cămăşile sumese sau svârlind în aer cetăţile Sevastopolului, Cherciului şi 
a Stalingradului ! Şi bietul Român este întocmai ca acel om însetat care 
moare lângă izvorul cu apă limpede şi binefăcătoare şi care - deşi ştie 
că num,ai acest lichid îi va mântui viaţa - nu este în stare, totuşi, să 
poruncească muşchilor de a se întinde ca să apuce vasul mântuitor. 

Dacă ne transpunem pe scena social-politică, vom da de aceleaşi 
nobile slăbiciuni. Au fost, la noi, mişcări naţionaliste şi antisemite. şi 
ele durează, teoretic~ de aproape. şase decenii. Dar ele ~u îmbrăcat 
caracterul de intermitenţă şi nu cel permanent şi practic. Toate acestea 
şi-au strigat fiinţa lor teoretică numai la zile mari, dar nu şi-au do
vedit spiritul practic şi de creaţiune eroică, potrivit nevoilor noastre 
permanente, toate îşi îmbrăcau haina antisemită numai la anumite 
date solemne şi începeau din ce în ce mai tare, ca, pe urmă, să slă
bească, încet încet... Şi, de aceea, când noi ne strigam prin cuvinte 
durerea, duşmanii noştri - în speţă, Evreii,- lucrau; când noi scriam 
şi ţipam, sau spărgeam geamuri dar le plăteam scump de tot, ei lucrau 
şi acaparau; când noi ne cu,tremuram la tragedia autochtonilor, ei aca
parau mai departe, ne boicotau, complotau şi îşi creşteau - pri:n invazii 
tăcute.- nu,mărul lor până la sufocare, devastând în ritm şi mai vio
lent bogăţiile noastre, speculând şi mai sălbatec nevoile poporului, 
suferinţele şi durerile noastre. Ei ne cunoşteau psihologia cu toate 
scăderile noastre, ei se înarmau cu tot ce era necesar unei armate de 

/invazii, iar noi ne înarmam numai cu vorba şi cu plânsul nqstru. Şi 
ţăranii no'Ştri când au făcut revoluţii şi tinerii noştri când se puneau în 
fruntea mişcărilor naţionaliste, toţi erau însufleţiţi de pasiuni trecătoare 
şi de emoţii brusce, dar nu de o voinţă activă condusă de raţiune. 

Tot datorită acestei relaxări a voinţei, Românul, când a avut în 
mâini parte din comerţ şi industrie, le-a părăsit ca să se apuce de alte 
îndeletniciri şi de alte rosturi, cari nu reclamă sforţări susţinute de 
cari a avut oroare, nici riscuri şi răspunderi. Şi, de aci, goana lui de a 
face şi din copii ceeace a putut să fie sau n'a avut timpul să ajungă. 

Numai un temperament optimist, altoit pe o· filosofie creştină, 
1-a făcut să rămână, mereu, acelaş nepăsător faţă de loviturile 
soartei, acelaş imperturbabil în .vâltoarea vicisitudinilor vieţii şi atţ 
trecut toate, singur el a rămas dealungul veacurilor, cu aceiaşi fiinţă 
fizică, dar cu mult schimbat ca înfăţişare psihică. Toate neamurile 
străine şi-au împrimat, în structura lui sufletească, câte ceva din fisio
nomia specifică: Dacul -instinctele.lui artistice, adânca lui credinţă 
religioasă şi vitejia legendară; Turcul -,-fatalismul şi bunătatea lui 
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sufletească; Slavul - misticismul cu imperturbabi11tatea stepelor 
sale, optimismul nedezminţit, alături de lipsa de voinţă .şi legăturile 
cu tradiţia cea mai înapoiată ; Grecul - mai ales la orăşeni, fastul îm
bătător, supleţea, tendinţa de a parveni, etc. Şi, de aceea, pare cam 
neserioasă interpretarea dictonului : „Apa trece, pietrele rămân". 
In adevăr, apa a trecut şi pietrele au rămas, dar ele n'au rămas col
ţuroase, ci apa şi frecăturile k·aurotunjit, le-au sfărâmat adesea, le-au 
pulverizat. Neamurile străine au fost şi au trecut - sau parte din ele 
au rămas asimilându-se, sau nu - dar şi-au lăsat imprimate în noi, în 
sufletul nostru, parte din caracteristicele sufleteşti - niai cu seamă 
scăderile lor naţionale. A fost mereu insultat, oprimat şi ·amăgit, 

dar a răbdat şi a sfârşit prin a se resemna faţă de loviturile soartei, 
rămăn~du-i doar speranţa in mai bine, încrederea într'un Dumnezeu
bun, milostiv şi drept. De aceea, în aşteptarea unui om bun şi drept, 
el a acordat credit tuturor nouilor veniţi şi s'a .văzut mereu înşelat. 

De aci, atâtea contradicţii foarte curioase. Aci este impertur
babil, aci se .impreionează dp cea mai slabă adiere protivnică ; aci risi
peşte bunuri pentru nimicuri, aci este zgârcit .pentru întreţinerea lui 
fiziologică ; leneveşte luni întregi şi face lucruri grele, dându-le peste 
cap, în scurt timp; este sclav al tradiţiei celei mai înapoiate şi imită 
cu uşurătate şi mare pagubă tot ce este nou şi strălucitor - apucături 

şi'instituţii, haine şi idei. Ii repugnă sforţările continue oricât de uşoare. 
Pentrµ Român, nu există, în timpul iernii, nici vite, nici familie, nici 
o sforţare care să-l răpească dulcii leneviri de vacanţă care durează 
luni întregi. De aceea, el şi familia lui ies din iarnă ca nişte nau
fragiaţi sau ca animalele ce au hibernat, mistuindu,-şi grăsimea„ .. 
ce n'au avut-o nici în toamnă. 

Românul n'a cunoscut forţa miraculoasă a unµi individualism 
bine înţeles şi nici puterea asociării, a muncii în colectivitate disciplinată 
şi cu răspundere mutuală, unde tot insul se încadrează ideii de ordine, 
în perspectiva ,creării de bunuri spiritµale şi materiale cari să-i asigure 
independenţa. El nu este nici individualist în înţelesul burghez al 
cuvântului - Este, însă, prin instinct, gregar. „A ieşi. din râ11dul 
lumii -zice R.-Motru- este, pentru săteanul român, nu un simplu 
risc, ci o nebunie." Şi, totuşi, n'au prins la noi nici colaborările coope-
ratiste de nici un fel. Din două consideraţiuni : cooperaţia n' a fost o 
c-n:~aţie spontană, ci o imitaţie transplantată oficial în teren nedes
ţel~nit, şi, în al doilea rând, că banul public - după concepţia comună
este banul nimănuia şi, deci, poate fi însuşit de orişicine. La Românii 
din Macedonia, s'a afirmat individualismul, -puternic şi. creator -
de oarece, acolo, n'a fost cu putinţă -într'un stat cu totul dezorganizat 
ca ordine şi stabilitate - o cooperare de forţe morale şi economice 

I 
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pe timp îndelungat. In Ardeal, potrivit condiţiunilor speciale, 
şi o formă şi alta de activitate economică şi morală. „ 

Individualist sau colectivist, Românul, oriunde ar trăi şi din 
înălţimea oricărei deregătorii ar privi, el rămâne sclavul colectivităţii,. 
sclavtfl clanului - familie, club, cerc de prieteni, cunoştinţe, etc. EI' 
nu poate privi lucrurile pe plan abstract. De aceea, va căuta - chiar 
cu riscul scăderii prestigiului personal şi acela al instituţiei - să-şi 

aranjeze pe toţi ai lui în cele mai fruntaşe locuri şi, în tot timpul vieţii,. 
el va trăi ca musca prinsă în păienjeniş, rob al clanului. De această 
deficienţă sufletească, au ştiut să se servească foarte abil Evreii şi 
toţi străinii şi pe câtă vreme aceştia s'au ales cu mari caştiguri, Ro
mânul numai cu toate ponoasele. 

Produs al unei relio"ii ortodoxe care a făcut din Român t!n popor . b . 

extrem de blând, iubitor, evlavios şi iertător, darnic şi ospitalier, mai. 
mult ca la oricari alte popoare, şi produs al unor minunate împletituri 
de bogăţii- şi frumuseţi fizice ale solului natal, el se lasă, de asemenea,„ 
sedus repede de înălţimea şi n~bleţea unei :auze_ frm_noa_se. ~a un mo: 
ment dat, el poate deveni, pe prietenie, ş1 antisemit şi antibulgar ş1 
antimaghiar, dar această convertire este pur intelectu~l~ şi ocazi?nală,. 
ea nu este ttrmată de atitudini concrete. Sau, daca îl urneşti greu 
pentru anumite atitudini, apoi se lasă uşor, .după ~rima noapte d: 
odihnă. Si, de aceea, el rămâne acelaş permanent chent al Evreului,. 
acelaş tributar al Bulgarului, acelaş frate bun cu Ungu:ul --: p_e~tru 
toţi rămănând o bucată de pâine alături de el'. un. c~lţişorA m m1:11a 

1 · Românul n'a cunoscut mişcări naţionale şi rehg10ase 1mpotnva Ul. . 
străinilor. Antisemitismul, de pildă, a fost şi este încă o frumoasă teone,. 
a fost 0 ideologie abstractă, nu o doctrină care să-i re~oluţi~neze în
treaga-i fiinţă sufletească şi să-J ţină sub o p~rm~nenta presmn~, ~e~ 
clamându-i şi aplicaţiuni pe teren. El s'a anga3at m asem:~ea ~~ş:~n 
numai de dragul de a se angaja. Inregimentat de oamenn politici 1_n 
luptele politice, el a reacţionat potrivit firii lui - î~tâi c;i V energ~e 
fierbinte şi pe urmă, încet, .mai încet, până când s'a stms, fara urma. 

8 
Tot ~şa pentru Român - oricare ar fi el - ?ersonalitate~ este 

0 notiune frumoasă, o haină din cele mai scumpe şi reprezentative cu 
care 'se îmbracă la zile mari, dar goală de conţinut. Fiindcă . câştigarea 
personalităţii reclamă sforţări în~e.lu~~i şi niciodată tern:m~te, pr~~
supune abdicări morale şi renunţan fizice, la m1:1lte bunun_ ş_1 ?~c~~ 
trecătoare, fiindcă această idee - care are mult din esen!a ~l~mita~n V 

este ceva în veşnică devenire, dar niciodată dusă la cAap:t şi_ 1~che~a~a. 
Potrivit firii noastre naţionale umilite, nu se va mgadu1 m. mc~ o
. ti"tuţie afirmarea unei personalităţi şi, când o asemenea atitudme 
ms A •• • f d V 

va avea loc, ţa va fi interpretată, cu drept cuvant, ca o Jigmre pro un a. 
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adusă întregului corp în care ea a îndrăznit să se producă. Intocmai 
ca atunci când în un stup de albine va pătrunde un şoarece sau altă 
gânganie străină, acestea vor fi înăbuşite cu ace ucigătoare sau vor fi .. 
împachetate în un înveliş impermeabil de ceară, tot astfel, va avea 
loc şi cerificarea sau mortificarea în instituţia unde „ s'a putut produce 
6 asemenea afirmare a personalităţii 1). 

Una din condiţiunile fundamentale - mai bine zis fructul mult 
aşteptat al personalităţii este demnitatea. Şi această lipsă de dem
nitate se traduce prin aceea că, pentru anumite interese personale sau 
cl.e partid; am tolerat toate condiţiunile de viaţă cari au dus la degrn
darea poporului suveran în stat Şi au creat condiţiuni optime de dez
voltare şi de supremaţie a elementelor străine. Partidele cari, în adevăr, 
au confrăţit cu poporul nostru nu şi-au potrivit mijloacele pentru atin
gerea scopului urmărit şi, fără simţul realităţilor, au bătut, decenii lungi, 
apa în piuă, fără a fi putut realiza vre-o înjghebare economică. Mitro

'politul Andrei Ş.aguna a înţeles altfel în Ardeal şi, ca atare, şi-a potrivit 
mijloacele de luptă, prin insituţii culturale şi religioare, ca şi prin 
aşezăminte bancare. Dar în el clocotea o altă psihologie ce se cerea 
imperios tradusă în faptă, dârz şi încontinuu, o psihologre sud-balcanică. 

Demnitatea, individuală sau naţională, este una din manifestările 
cele mai de preţ ale personalităţii. Uitaţi-vă, la o gară mare, în aştep
tarea urnii tren. Grupuri de ţărani stau trântiţi pe lespezile de pe pe
roane sau pe scândurile murdare din sălile de aşteptare şi ronţăie resturi 
de mămăligă veche ca să-şi îmblânzească foamea - ei, creatori· de 
valori economice, - ei, producători de toate. Alături, la mese albe ca 
zăpada şi încărcate cu flori exotice, hălăduiesc, cu fripturi rare şi vinuri 
scumpe, tocmai aceia ca:ri n'au produs un bob de grâu, cari n'au creat 
nimic cu mâna lor, cari n'au scris un vers, cari n'an propagat o credinţă 
de pe tribună sau de pe catedră, cari n'au dat niciodată piept cu duş
manul, ci au ştiut doară să trăiască din specularea tuturor slăbiciunilor 
şi viţiilor unei clase fără afinităţi sufleteşti cu ţara. Trenul se pune în 
mişcare. Ei -aceşti străini, adică Evreii - călătoresc, impertinenţi, 
în papuci de marochin şi în pijamale de lux, pe paturi moi sau pe 
canapele de pluş - în trenurile de lux; iar la coada garniturilor, în. 
vagoane murdare şi întunecate, ca nişte vite duse la înjunghiere, 

1) In şcoală, ca atare, se va asupri person~litatea. oricui - el.ev sau profesoi;_--: 
sub o avalanşă funerară de regulamente, metode şi poveri progra~atlce, cari vor ~farş1 
prin a o ucide în faşă. Nu se va îngădui nici o ieşire ~i37 c?~un,. c~ ~o~ fac~ şcoala a :i:i~ · 
stradă şi copiată, fără apel la personalitatea elevului şi mc1 la m1ţi.'.1~iva lui. In j>Cohle 
practice, ca şi în cele teoretice, se va proceda la fel. Toat~ gr~utaţile se vor lasa P.<: 
seama unei singure funcţiuni - a memoriei. Manualele_ vor fi plm~ de. bas1'._1e, de ele~u 
~ doine plângăreţe ; dar nu se va proslăvi pers~nalitatea _cucent?nlo;::, 1~ ~omemul 
ştiinţelor, al geografiei şi eti.ografiei şi al acelora cari au cuc~nt -prm ştunţa şi co~ve~ţ. 
prin industrie şi artă - o poziţiune frumoasă ventru ţara lor Şl pentru progresul umamaţn. 
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călătoresc aceia cari fac din ţara noastră o ţară bogată şi aceia cari 
cu sângele şi membrele lor, i-au asigurat hotarele. · ' 

Numai lipsa aceasta de demnitate naţională ne-a dus la deper
sonalizarea Românului, la degradarea lui din poziţiunile ce i se cuve
nea 1). Umilinţa .ca şi neputinţa au ajuns virtuţi naţionale şi ele au. 
fost propovăduite de pe amvon şi de pe catedră, strivindu-se perso
nalitatea elevului şi a binecredinciosului şi se oglindeau în alcătuirea 
bugetului sub care sta, strivită, viaţa slujbaşului. Au fost predicate 
peste tot de toţi factorii chemaţi să întărească fiinţa naţiunii şi s'a 
lăudat cuminţenia, marea cuminţenie a poporului nostru. 

Incă două însuşiri negative ale sufletului românesc sunt : risipa 
timpului şi risipa rodului muncii noastre. Pe câtă vreme, economia 
acestor două bunuri constituie o însuşire din cele mai de preţ a unei 
voinţe energice, este stâlpul clasei burgheze pe care se sprijină fiinţa 
statului şi a naţiunii. 

Economia cu puterile ei miraculoase este rezultatul unei lungi 
evoluţii şi al unor grele sfo~ri şi renunţări la bucurii trecătoare şi este, 
totodată, un instrument preţios pentru viitoare câştiguri, ea fiind temelia 
independenţei spirituale şi economice, păstrătoare şi creatoare de alte 
bunur.i sufleteşti şi materiale. Fără economia psili.ologică, sufletul 
nostru va fi veşnic o tabula rasa, va trăi în un veşnic prezent. Prin 
economie, ne înfrăţim cu prevederea - una din superiorităţile omului 
,faţă de animal. Fără economisire de bunuri materiale, vom trăi de azi 
pe mâine, robi ai atârnării spirituale, politice şi ecomonice a străinului. 

Noi, "din misterul de a cruţa rodul muncii noastre, va trebui s.ă 
creăm o ştiinţă, o artă, o economie românească, o doctrină politică 
austeră, sprijinită de legi draconice, ca, astfel, să câştigăm ceva din 
multul ce am pietdut. Ziua economiei, ca şi aceea a cărţii, a mamei, 

. / 

a laptelui,. a copilului şi alte de astea rămân toate vorbe şi vorbe goale, 
1ămân simboluri fără conţinut, îndeletniciri fastuoase de cari vorrâde 
generaţiile viitoare. Fiindcă suntem un popor care ne lăudăm cu două 
fapte: că cumpărăm foarte scump, adică risipim şi că nu dăm cea mai 
slabă preţuire timpului. Alte popoare din „Timpu.1 costă bani" şi-au 
făcut o evanghelie. 

Această risipă a timpului şi bunurilor am învăţât-o nu numai din 
contactu.1 cu lumea apuseană. Domniile fanariote şi războaiele ruseşti 
şi austriace purtate pe pământul nostru, precum şi mai târziu Francezii 
r.ămaşi_ în urma răzb9aelor napoleon'.iene au importat moravuri şi 
apucături şi un nou fel de a ne îmbrăca şi gândi. S'a produs, în felul 

l) Ni:tmai această lipsă de demnitate ne face. să menţinem instituţia Oltenilor 
cu prăvăţia .în spinare, .desculţi şi în zdrenţe, .ceeace degenerează. o rasă ;riguroasă., Şi tn 
*Bucureşti sunt peste goo6 tineri cari trăesc în condiţiuni degradante. ' 
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acesta, o revoluţiune profundă în toate manifestările. vieţii sociale şi 

de stat. Importul de manufacturi apusene a izgonit viaţa patriarhală 
de până acum. Şi s'au importat, cum zice un cronicar contimporan 
- generalul francez Langeron, pe la I824-'- toate vechiturile din 
prăvăliile dela Paris şi Viena, plătite foarte scump la Iaşi, mobile şi 
caleşti şi trăsuri elegante austriace cu mari cheltuieli. Doamnele au 
început să-şi strice viaţa de f~milie, să se îmbrace luxos, să înveţe 

limbi şi dansuri străine. S'a produs, cum zice I. Veverca, o adevărată 
destrămare a vechilor forme de viaţă. Boierii au început să-şi întindă 
latifundiile. Din I7I3 sate câte erau în Moldova către sfârşitttl sec. XVIII, 
927 erau boiereşti, 2I5 mânăstireşti, 25 domneşti şi de-abia 595 sate 
de ţărani liberi. Boierii, atraşi de viaţa de lux a capitalei, îşi părăseau 

conacurile şi a început, astfel, viaţa de absenteism şi de arendare a 
pământurilor. Evreii şi străinii au alergat îndată bucuroşi să-i supli-
nească. S'a impus ţăranului o muncă şi mai grea, pe cât creşteau 

' cerinţele boierului, iar zilele de boieresc şi de clacă creşteau necontenit. 1) 

De altfel, boierii şi cucoanele uimeau Apusul cu îmbrăcămintea lor ele
gantă şi preţioasă, ca şi prin risipa ce o făceau cu o deosebită fală, precum 
stârneau admiraţia şi ţarului Alexandru I şi curţii imperiale - aceasta 
pela începutu.1 sec. XIX 2). Cu timpul, ţăranul boierului a devenit rob 
al străinului şi Evreului. Am vorbit şi în altă parte de ravagiile su
ferite de boierime şi de ţărănime odată cu introdu~erea formei capi
taliste a vieţii, când moşiile şi munţii se vindeau pe o butcă vieneză 
sau, pe o haină luxoasă, iar munca ţăranului gemea sub regimul în
voielilor agricole. 

In felul acesta, s'a ajuns ca Românul, din orice clasă ar face parte, 
să nu cunoască binefacerile economiei şi nici câştigurile prevederii. 
De aceea, atunci când el are, va risipi cu largheţa unui maharajah, 
iar atunci când nu are, va răbda ca ursul în bârlog sosirea unor 
timpuri mai bune. Ca boier, va scăpăta, iar ca slujbaş sau muncitor, 
va cheltui salariul într'o săptămână sau îl va lua ca acont cu luni 
înainte. Speranţa - atâta i-a mai rămas -îi va fi cel mai bun prieten 
şi aliat. Mese întinse, praznice scumpe, fără rost şi fără sfârşit, aceska 
constituie delecta:i:ea lui ·de căpetenie. Pentru a lua p~rte la asemenea 
praznice, Românul nu va cruţa nici bani, nici timp, nici odihnă şi 
nici sănătatea lui şi a vitelor lui. Merge cale de poşte întregi ca să 
ia parte la praznice, la baluri, la delectări inutile. Zilele de alegoi 
sau de manifestări politice erau, pentru Român, adevărate bucurii, 

l) I. Veverca - Procesul destrămării vechilor forme, în Encicl. Rom. TOL III, 
237urm.şi Doc. priv. la istoria Românilor, vol. I (1763-1844), Sup. I, vol. III (1709-
1812). 2) Vezi Gh. Stanciu-Agonillirea la Români, p. 20-21 şi izvoarele citate. ::...J..J 
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' 
praznice aşteptate cu bucuria copilului care aşteaptă o pereche de 
ghete sau de haine noui de sfintele sărbători. 

Supus nesiguranţei ce o dictează intemperiile şi la un câştig 
problematic, ţăranul român, ca şi boierul, ar fi trebuit -indiferent de 
~alitatea pământului - să fie econom, ba zgârcit, cu rodul muncii lui. 
El trăeşte, ca atare, de azi pe ~âine. Şi se întemeiază pe prejudecata 
~ă Dumnezeu are grijă de el, că pământul este destul de darnic ca să-i 
satisfacă cel mai redus standard de viaţă. La toată această risipă, îl 
îndeamnă şi cultul fastului - el ţine să trăiască, în virtutea imitaţiei, 
~a şi cei mari şi bpgaţi, cari, câştigând totul fără trudă, îl risipesc fără 
grijă şi cruţare. Risipeşte, de aceea, totul, cu bucuria unui copil. 
Schimbă produse scumpe pe lucruri de nimica, vatămătoare sau inu
tile - păstramă şi peşte sărat, rochii d.e mătase şi şoşoni strălucitori, 
băuturi scumpe şi otrăvitoare sau îşi vinde pământul scump şi puţinul 
avut ca să înveţe pe copil carte, cu care nu va avea ce face. De aceea, 
ţine prea puţin la conservarea lui individuală şi .a familiei. Din vre
muri imemoriale, n'a înaintat, sub acest raport, cu un pas măcar. S'ar 
crede că Dacii trăiau în condiţiuni higemce şi sociale mai bune ca ţă
ranul de astăzi. Standardul de viaţă îi este. redus la minimum cu 
putinţă, de aceea nu reacţi~nează faţă de nici o stare. de luciuri. 

Această risipă sau pasiune a risipei este redată în dictoanele 
cunoscute: „Ce am avut şi ce am pierdut?" sau „Unde s'a dus miia, 
ducă-se şi suta !" Sau este redată plastic de haiducul oltean când 
cântă : „Cinci câştig, şapte mănânc, ce-mi rămâne la chimir." Ca să 
preîntâmpine nevoi urgente, ţăranul, ca şi orăşanul, se împrumută 
pentru a consuma în condiţii cât de grele şi oneroase, dela orişicine 
.şi mai ales dela Evreu. Tragedia acestor împrumuturi se. oglindeşte 
in suferinţele îndurate dealungul veacurilor, în crahurile financiare şi 

în distrugerea clasei boereşti. Ceeace se practică de individ se practică 
cu aceiaşi uşurinţă şi pe plan politic - guvernele noastre s'au împrumli
tat pentru a se consuma în orice condiţiuni. Risipitor- cu bunurile cele 
mai preţioase, Românul n'a apreciat îndeajuns nici ajtţtoarele venite 
din partea statulu( şi, de aceea, a vândut, pe preţuri de râs şi pe 
lucruri inutile, .toate aceste ajutoare în natură - păsări .şi animale 
de rasă, pomi fructiferi sau seminţe selecţionate d~ tot felul -, cum 
scria odată publicistul Vion. 

Datorită faptului că a cucerit - fără sforţări şi fără jertfe -
bunurile spirituale şi câştigurile democratice, Românul - atunoi 
-când a fost dezbrăcat de ele - nu le-a dus lipsa şi· nici dorul şi nici 
nu va lupta pentru recâştigarea lor. Alte popoare, cari le-au câştigat 
·cu asprime, nu vor îngădui aşa ceva şi le. vor apăra cu aceiaşi asprime. 
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Reelamarea pasivă necesită puţine sforţări sau nici una, pe când 
lupta dârză şi îndelungă nu e cunoscută nouă. 

Timpul pentru Român, este, pare-se, nn duşman tot aşa de nesu
ferit ca şi banul, ca şi bogăţia lui. De aceea, el îl va risipi fără cru
ţare şi fără nici o părere de rău. „Anumite date consacrate prin vechi 
tradiţii - scrie filosoful R.-Motru .,--- îi vor marca timpul de muncă 
şi nu îşi va îngădui nici o schimbare în această regularitate ce i-au 
trasat-o strămoşii, cari ... au ştiut mai bine ca el. Se va apuca, deci, 
de munca câmpului, dar numai atunci când va spune tradiţia - cea
sul lui deşteptător - şi nu la anumite date prielnice. ce i le oferă 
timpul de faţă." Ca şi Slavul şi Turcul, el ştie să aştepte, să aştepte 

mereu, cu o impresionantă resemnare pasivă, zile mai prielnice, vre
muri mai bune. Iar pentru ca să nu scape anumite întruniri publice 
:îşi neglijează câmp şi vite şi familie, nesocotind, astfel, interese supe
rioare ale existentei sale. Filosoful R.-1\fotru spune: „Timpul esţe , 
pentru Român orişice, numai monedă nu. La târg stă şi se tocmeşte 
ceasuri întregi pentru un .lucru de nimic. Tot aşa la petrecere pierde 
.ziJe şi nopţi întregi." Şi mai departe : „Românul nu munceşte metodic, 
d în salturi, are lungi perioade de odihnă, iar la nevoie dă pe brânci 
;Şi face muncă de sclav" 1). 

Nu există popor mai risipitor -după câte am văzut- <le valori 
economice Dar, cu aceiaşi necruţare, risipeşte şi timpul, acest element 
fugitiv şi însezizabil, în mod concret, dar creator de bogăţii materiale 
:şi de valori spirituale. Şi, după cum ştie să-l risipească şi să-l biciuiască 
.ca să treacă mai repede, tot, cu aceiaşi artă, ştie să-1 aştepte. 'Şi îl 
aşteaptă cu o răbdare puţin cunoscută altor popoare. Răbdarea la Ro
mâni este una din virtuţile naţionale, 

Acestea fiind zise, să ne rezumăm cât mai scurt. 

1) Iată cum Alfred Fouillee, în a sa „Ex:quisse psychologique ·des peuples eu
ropeens" caracterizează sufletul slav : sensibilitat!! impresionabilă şi expansivă; mobi
iitate nervoasă, inegalitate şi neconstanţă; fond melancolic datorit tristului climat şi 
îndelungilor nenorociri; puţină grijă de ziua de mâine - fatalism şi resemnare; lânce
.zeală, lenevire şi lipsă de prevedere; alături de toate acestea, adevăratul slav păs
trează un fond de bun humor ; inteligenţă vie, pripită şi simplistă ; logică rectilină. 
radicală şi care tinde la absolut; o mare uşurinţă de asimilare şi de imitaţie; mlădiere 
:şi flexibilitate, maleabilitate şi ductilitate care îi permite toate formele fără.,a schimba 
~fondul; etc. Instinctele sociale foarte dezvoltate - ospitalier, primitor, sociabil; în 
familie, mulţime de diminutive; - socialişti şi individualişti - iubind egalitatea în 
libertate şi în servitute ; sentimentul probităţii mediocru ; entusiasmul naşte brusc. 
dintr~un nimica, ·tot aşa cum un nimica îl abate; oboseşte repede nu din slăbiciune, ci 
.din plictiseală; caritatea şi bunătatea îi sunt calităţi de temeiu; îmbrăţişează cu bucurie 
.zilele de sărbători, noţiunea timp n'are preţ, nici sens pentru el, repetă mereu : numai 
.decât, daI nu se grăbeşte niciodată, Cu răbdarea şi resemnarea la voia lui D-zeu şi cu 
liniştea interioară, ei au măreţia de suflet în încercări, dar şi stăpânirea de sine în mo
mentele grave ale vieţii. Voinţa îi este mai puţin energică, mai impulsivă şi mai puţin 
,stăpână pe sine ; sforţarea viguroasă, dar. momentană şi inegală, iar munca susţinută 
:Şi de lungă durată. nu îi este simpatică ; etc. 
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Poporul nostru este un popor profund religios, cu aplicaţii spre 
misticism; naiv şi în permanenţă credul; foarte emotiv şi impresionabil 
faţă de soarta oricărui străin; cu tendinţă nestăpânită şi nejustificată 
de supraevaluare a acestuia şi de subestimare a sa ; crezându-se apt 
de a guverna statul, cu dispreţ pentru orice îndeletnicire practică, 
pentru avutul şi timpul său ; sclav al formelor şi frazelor goale ; inca
pabil de a înţelege forţa miraculoasă a asociării ; structură reactivă 
foarte slabă; totuşi, un temperament foarte optimist, etc. 

Henri Ford, aflând din gura unui Român de puterea de reacţiure 
a poporului nostru şi că avem I Evreu la 7 Români, el, cunoscător prc
fund al psihologiei poporului evreu, i-a argumentat, răspicat, că nu 
avem· I Evteu,Ja 7 autochtoni, ci că avem 7· Evrei la I Român 1). 

Stăpâni pe toate aceste elemente ale psihologiei poporului nostre, 
să analizăm câteva laturi ale poporului evreu, care, în lupta sa dârză, · 
reuşind oarecum . să ne altereze pe plan fundamental pnsonalitatea 
etică şi etnică, n'a putut să iasă decât biruitor. 

Evreul, cu Talmudul în mână, ne-a biruit k 

b) Psihologia şi etica poporului evreu. 

Dela capul locului, trebue să ne fixăm elementde constitutive ale ' ~ 
noţiunii de popor. evreu, ceeace se confundă cu însăşi noţiunea de re-
ligie evreiască, de psihologie şi etică a poporului evreu. Aceste ele
mente cu caracter de fatalitate sunt : starea nomadă, înrudirile cu 
alte popoare, mentalitatea sau concepţiunea lor despre lume şi viaţă, 
părerile despre sine ca popor şi idealurile ce le urmăresc şi, în sfâ1şit, 
religia evreiască desemnând acelaş lucru cu noţiunea de popor evreu, 
depozitara tuturor acestor elemente cari, la rândul lor, o constituesc 
şi îi dau viaţă. 

Nomadismul acestui popor decând a apărut pe orizontul istoriei 
lumii este unul din caracterele lui fundamentale - nomazi până la 
întemeierea statului iudeu, nomazi, mare parte, în timpul cât acesta 
dăinueşte şi, de atunci, mereu nomazi, veşnic biciuiţi şi· alungaţi de 
peste tot - stare semi-barbară pe care W. Sombart o numeşte una 
din fatalităţile poporului lui Israel. 

Purtându-şi această fatalitate mereu şi peste tot, ei au dus cu 
ei o a doua fatalitate - cultul banului care le-a fost însăşi natura 
fiinţei lor, însăşi raţiunea lor de a exista, toate actele fiindu-le dictate 
numai de această concepţie/materialistă asupra vieţii : banul şi stă

pânirea lumii prin el le-a fost idealul suprem. Părerea lor despre ei 

1) Rev. „Valahul" din Iulie-August, '.1937· 
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înşişi se rezumă în aceste cuvinte : Poporul lui Israel a fost ales de 
!ehovah să săvârşească o singură stăpânire a lumii prin !srael. 

Un alt element constitutiv al rasei evreeşti îl formează înrudirile 
c~ P?poare de origină mongolă-khazară. N. Iorga a spus-o, întotdeauna, 
.r~sp1cat : '.'.Eu nu .cred în semitismul celor mai mulţi Evrei cari derivă 
din Cazarn mongoli trecuţi la religia evrEiască." Şi, ca să ne lămurim 
asu~ra acestor Evrei, ne vom servi de datele ce ni le serveşte Enciclo
pe~a. ruseas_că şi aceea a Islamului. După cea dintâiu, Evreii Khazari, 
astaz1 Evrei munteni sau Dagli Ciufut, erau, cu câteva veacuri în 
urn_iă, ~oa:te numeroşi, iar în multe părţi din Daghestan, unde nu 
_:nai_ exi:ta actualmente, se găsesc urme de ruine. Arabii, cucerind, 
111 ]Umatatea sec. vnr, Daghestanul, au găsit Evrei în număr im
portant - aduşi de regii asirieni - şi este tot temeiul să se creadă 
că, dela a:eşti Evrei caucazieni, a pornit propaganda printre Khazarii 
Ca~:azulm de. ~ord, ce:ace a dus 1~ îmbrăţişarea legii 'iudaice de Kha
zarn Kh~ga?1 ). Dup_a Enclopedia Islamului, raporturile regatului 
:r-:haz~r Şl B1_zanţ ar fi fost turburate prin persecuţiunile contra Jidc
v1l?r mtrepnnse de împărat între 919-944 ; alţii menţionează ospi
t~htat_ea de care s'au bucurat în regatul Khazarilor Evreii expulzaţi 
dm B1zanp, în aşa măsură încât şi vice regele ·Khagan şi prinţul Sa
mand:r di~ ~~ghestai~, înr4dit ~u cel dintâiu şi demnitarii adoptaseră 
aceasta rehg1e ) . Daca ne refenm la Evreii din Rusia de sud din 
Galiţia şi Moldova, vom~ vedea, că, pe lângă celelalte · caracte;istici 
al~ _Ovreilor ,apuseni, aceştia, prezintă trăsături mongole -ca ochii 
mici, nasul carn, pometele obrazilor ieşite, ceeace ne duce la încheierea 
că Ovreii aceştia au sânge turanic care ar proveni dela acel trik al 
Khazarilor convertit la iudaism. Şi adevărul este că la Ovreiul din Rusia 

IJ c: :ra~ ~ceşti ~hazari? Găsim în „ Grand Dictionnaire Larousse", tom. 9. 
cele d:. ~ai_ JOS •• Khazarn erau un popor de origină, controversatăi tchoude (ciudă) 
sau.~ci~~a ş_i loc1:i~u:_din vremuri foarte îndepărtate,: ţinutul dela nordul :Mării Caspice'. 
Scrutorn b1zantm1 11 socoteau ca Turci orientali. Deveniti puterilici au făcut mai 
multe incursiuni în ţările vecine, mai ales în Persia. Ca să scape de 'aceste năvăliri 
r:gele Kobad al Perşilor a închis trecătorile Dughestanului, după cari sunt încă urme 
ramase _l_a Derb:n~. _Profitând, totuşi, de atacurile Turcilor şi· ale împăratului din Orient, 
Khazaru aur navalit, sub_ ~uccesorii lui Kobad, trecând totul prm sânge şi foc. 

La . caderea S~saruz1lor, au devenit· stăpâni pe o parte din Armenia. Arabii 
sub Ibrah_im Ibn Go1at, au obţinut asupra lor o victorie strălucită. Dar o frântură 
a. Khaz'.11"1lor _supus:se_ o yarte din Crjmeea - Daros sau Doros devenind reşedinţrl. 
Unul dm şefi se casaton cu o prinţesă, fiica lui Justinian II şi una din prinţesele 
Khazare cu Constantin Copronim. Aceasta se făcu creştină şi luă numele de Irena. 

In acest interval„ Khaganul Khazarilor îşi alese drept capitală Balanjar sau 
Atel, pe Volga. Puter:a lui .a început să sc~dă ~dată cu întemeierea imperiului Rusiei. 
In 948 le~a fost luata fortareaţa Sarkel ş1, la mceputul sec. XI, au pierdut Crimeea. 
De atunci, numele lor ca stat aparte a dispărut din istoria lumii 

Ve,zi Vol. XI, p .. 464. Astăzi încă, trăesc în aulah şi în cât~va orăşele din Da· 
g;hestan, Tersk, Kuban ş1 guberniile Baghimscaia şi Ecaţerinod· r. 2) Enciclopedie r1e 
] Islam, 1929, p. 99r, v. II. · 

A. N. H,\c:,U. - Evreii În Ţările ·Româneşti. 
39 
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apare foarte des conformaţia capului cu caracteristici turanice 1). 

Dar chiar Ovreii veniţi pe alte căi - din Spania şi Apus - nici aceştia 
nu sunt s~miţi curaţi. Impotriva opiniei lui Diodor, Englezul Cham
berlain îi găseşte o amestecătură de semiţi cu Asirieni; cari par a fi 
strămoşii Armenilor - de unde o mare mobilitate a spiritului şi tempe
ramentului de nomad: ca la Arabi şi ll:n spirit mercantil şi insinuant 
ca la Armeni 1). Aşa că, nici cei veniţi pe căile sud-est.şi n-vest, nici 
cei strecuraţi pe căiţe n-.est şi est, nu pot pretinde a avea origină curat 
semită, în realitate, ei fiind asirieno-semiţi şi ebreo-turanici sau kha
zaro-mongoli. 

Oricare ar fi. origina lor şi ori de unde ar veni, toţi Evreii sunt 
un produs al religiei lor, precum religia a fost un produs al unui· ex
clusivism feroce. Prin aceste credinţe, ei se deosebesc de toate celelalte 
popoare şi au căpătat caracteristici ce le poartă dealungul secolelor, 
în. peregrinarea lor fără sfârşit. Şi, totuşi, ei n'au sp~ritul religios, 
ei sunt insensibili la acea atitudine de lnaltă comunicare cu ce este 
divin şi mai înalt. Iar. dacă dau ascultare preceptelor religioase, aceasta 
o fac ca să aibă în ele un îndemn şi un sprijin şi, mai cu deosebire, 
o justiticare morală. Rotschild, care, cu o singură lovitură la. b"!-1-rsă 
distrugea fericirea miei lumi întregi, găsea, seara, în . cetirea cărţilor 
sfinte, o înaltă reculegere. 2) Instrucţie şi. cult divin însemnează unul 
şi acelaş l~cru la Evrei - ignoranţa este socotită păcat de moarte, 
de unde derivă tot dispreţul pentru profesiunile cari reclamă sforţări 
fizice şi nu: aptitudini intelectuale 3). 

Reţigia evreiască este o doctrină aspră, crudă, utilitaristă şi mai 
ales sectară, diametral opusă religiei iu.birii, o doctrină a răzbunării, 

produs implacabil al unei asociaţii de rabini şi scriitori cari s'au stţă
duit să construiască, prin ea, un suflet ce se adoră pe sine şi dispre
ţue~te ~ moarte pe celelalte popoare. Şi, pe câtă vreme această reli
gie exclude dela locaşurile ei, zise sfinte, copilul şi femeea, adică tocmai 
ice1e fiinţe chemate să. îndulcească raporturile între oameni, doctrina 
creştină îşi deschide inima şi înţelegerea ca şi porţile bisericii oricui, 
întregului univers, ea fiind pr9povăduită în locaşuri lur,ninoase şi 
primitoare, în casa omului sau în aer liber, pe uscat ca şi pe mare, în 
toate limbile, iar nimenea - faţă de ea, în sfera şi cuprinsul ei - nu 
este străin, barbar sau duşman, ci toţi sunt îmbrăţişaţi cµ. o nemărginită 
iubire şi într' o limbă înţeleasă de toate fiinţele, iar adevărurile ca şi 

regulele morale au o valoare universală. Blândeţe şi iubire stă scris pe 
frontispiciul bisericii -c- „Iubeşte pe aproapele tău, ca pe tine însu-ţi !." -

1) J. D. Protopopescu, o. c. 45. 2) W. Sombart, op. cit. 271 şi 280. 3) Ibid. 
340-41. 
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şi se aude prin glasul preotului, al clopotelor şi al Cântecului care a 
dat capodopere muzicale. Ură ~i lăcomie se desprinde din blestemele 
ce ies din gura rabinilor şi a cantorilor, în sinagogă sau h,u.vră, asemă
nătoare unui cuib de conspiraţie împotriva ordinei universale ! Şi, 
de aci, derivă un exclusivism sălbatec - ea fiind singura religie care 
nu umblă după proseliţi - după cum şi o bandă de gangsteri se în-
chide în ea însăşi. . r 

Religia mosaică este o religie de forme geometrice asupra căreia 
Moise a calculat rece şi cu multă migală, sau, cum ar zice ·w. Sombart, 
a. fost creaţiunea unui Sofer - a unui erudit, edificată' după un plan 
})restabilit, c.a soluţia rece şi calculată a unei probleme diplowatice. 1) 
Acelaş cugetător găseşte că raţionalismul sau intelectualismul care îi 
formează structura axială nu cunoaşte l1listerul şi este inamic a tot 
ce este artă, creaţiune, muncă de imagini, bucurie sensibilă şi găseşte 
la baza religiei evreeşti aceleaşi idei ·directoare cari caracterizează ca
pitalismul - şi 'una şi altul însufleţite de acelaş spirit. D~r ceeace 
înrudeşte încă mai mult religia iudaică de capitalism este reglemen
tarea contractuală, propriu 'zis, reglementarea comercială a raportu
rilor între Iehovah şi Israel 2). 

Din acest contract, Iehovah a, ieşit :- mereu, pare-se - sau umilit 
şi înşelat, sau pocăit şi ponegrit. Iar Iefi~vah apare ca un zeu crud, răz
bunător cu legea talionuiui în mână, odios, imoral, mincinos, trivial, 
nedrept, naiv, contractant care nu-şi respectă semnătura, îndemnător 
la adµ.lter şi complice la hoţie - el îi va ajuta la ieşirea din Egipt, 
pe care 1-a lovit cu zece plăgi, ca să fure vasele de argint şi de aur 
şi hainele.localnicilor, etc. Cărţile lor sfinte sunt un cod civil şi penal, 
un manual administrativ, un drept constituţional şi un tratat de co
nomie politică evreiască-. In acestea, găseşti lista de preţuri pentru 
faptele bune, preţul biletului .de intrare în imperiu1 lui Iehovah - de 
unde, origina indulgenţelor - pomenîle şi carităţile săvârşite sunt 
socotite în taleri ; ele mai cuprind şi sfaturi despre modul de a. strânge 
a.veri, regule de trafic cu camătă. faţă de Evrei şi fq.ţă de goi, recon
fortare după lupta istovitoare de peste zi şi justificare integrală a 
tuturor fărădelegilor. 

Cărţile sfinte ale Evreilor sunt : Biblia, Mişna - interpretarea 
a.cesteia, Talmudul 3) care modifică şi interpretează învăţămintele celei 
dîntâiu şi Sulhan Aruch - codificarea Talmudului, operă a rabinului 

. I) şi ~). Ibid.: :6~-~~2;_ 3) T~li;n~dul :s~e un complex d~ legi privitoare la orga-
mzare~ a~1mstrativa, Juridica, politica, religioasă, s9c1al-con3ugală, de higienă, etc. 
Alcătmt prin sec. II d. C. de 70 rabini în Tiberiada din Palestina, are ca temeiu Pen
tateucul sa~ Thora ,cuprinzând cele cinci cărţi ale lui Moise : Genesa, ,Exodul, Leviticul, 
Numerele ş1 Deuteronomul. 
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talmudist sfântul Iosif Caro. Cunoaşterea celor roo legi cuprinse în 
această carte se 'datoreşte· Evreilor creştinaţi. Nu numai atât. Fiecare 
rabin sau sofer-învăţat îşi are interpretarea proprie a acestor cpduri 
şi emite reguli de purtare, toate având ca scop fina:~dis~r.u?ere~ ordin~i 
creştine de astăzi şi asigurarea în lume a dommaţ1e1 mda1ce, prm 
conspiraţie şi puterea banului1). Dtţpă B. P. Hăjdeu, Talm~dul 2~ este 
0 voluminoa~ă colecţie de legi rabinice. In'el, se comenteaza cuvmtele 
lui Moise. Dacă rabinul este mâncău sau beţiv sau afemeiat, va reco
manda ca virţuţi - voinţe ale lui Moi~e : mâncarea sau vinul sau 
femeea. Toti rabinii sunt egali în pute1e, iar Talmudul nu se contra
zice nicio·~tă. Ovreiul este dator, deci, a asculta re fiecare rabjn. 
Talmud nu însemnează nici Mi~na sau Ghemara, nici Talmudul nu e 
mic sau ma1e: ci Talmud însemnează tot ce a lucrat, în decurs de rS. 
secole şi tot ce vor lucra în veacurile viitoare, . toţi Rabini!: D~că 
M ise a fost legislatorul unui sfat, fiecare rabin esţe un m1Jloc1tor 
între Moise şi Evreii fără fară. In 1ugăciunea de dimin~aţă, trel::ue 
să se spună : „O, Doamne, dezrădăcinează, surpă, dărâmă şi nimi-
ceşte pe toţi Neovreii !" · . 

Din cu-griµsul acestor cărţi sfinte .şi din. înterpret~nle dea:ungu~ 
veacurilor, precum şi din Protocoalele Sionulu1, se desprind doua man 
puncte luminoase: a) că poporul evreu este poporur ales de Iehovah 
cu misiunea de a stăpâni. lumea, dar b) că toate celelalte popoare 
trebuesc distruse pentru ca stăpânirea lumii prin Iuda ~ă se poată 
realiza. 

Vom ilustra toate. cele de mai sus cu câteva Citaţiuni din Biblie 
şi din celelalte cărţi sfinte, precum ~i d~nv elucubrayiile gâ~d~torilor 
evrei-soferim, din care reiese ura conspirativa ce urmareşte daramarea 
ordinei sociale şi politice a lumii creştine. 

Cetind anumite pasagii din Vechiul Testament, rămâi î~mărmurit 
de indecenţele cuprinse într'însul. In ele, găsim origina ~tot ce este 
promiscuitate în viaţa .de familie din totdeauna a\ Evreilor. 

. l) In 1523, a apărut, la Ven~ţia, Talmudul aşa numit palestini~, iar .în 1524,. 
Talmudul numit babilonic. (Din discursul lui V. Conta ~n Constituanta dm 4 ş1 5 Sept. 
1 379). După rabinul Bedaride, Talmudul es~e un h:ios ~!1form, un aglo:ne;at ~e_. comen
tarii şi· opiniuni a 0 mulţime de rabini can bat c~mpu, d:r pe ale_ care1 opm1~ trebue 
să le urmeze iudaismul: (Din răspunsul deputatul:i.1 Gh: llfarzescu catre dr. rabm uet 
deman din Viena, în raportul .comisiunii parlamentare ~m 1879, p. 147). Talmudul a fost 
ţinut secole dearândul secret. La noi, a fost tradus, m 1803, ~e h~ha~r;l rene_g:t .care 
s'a numit Neofit şi a apărut sub numele' de „Infruntarea Jidovilor ŞI ~a retipa:;1~ la 
Iaşi în 1 372 . In r865, 1-a tradus şi ·B. P. E'.ăşde'.1. Kahalul es~e orgamzarea ~olihco
reli ioasă a Evreilor în cuprinsul unui stat creştin --:- u!-1 sta~ _;.n stat. - .cu tnb1;1naluJ 

g. J Bet _ Din care judecă diferendele între Evrei ş1 aph~a sancţ1um.' orga~1zeaza 
!~:~::iarea şi acapararea - în sfârşit, toate lovitu::ile î~p?tnva st.atului creştm. 

2 ; Talmudul ca profesiune de credinţă a poporului Israel t 1866, Buc.„ 
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Sarah, nesimţindu-se în ,Puteri să nască, a spus soţului Avram: 
„Iată, m'a închis Domnul ca să nu nasc. Intră dar la slujnica mea 
(Egipteanca Agar), poate vei do~ndi copii dela ea." Şi a ascultat 
Avr9-m vorba Sarei. Şi, astfel,. Sarah a născut pe Ismail. Avram avea 
atunci 86 ani. 

Alta. Lavan, însurat cu soră-sa Rebeca, avea un fecior Iacob 
.şi două fete: Lia cu ochii bolnavi şi Rachila, frumoasă la chip şi mân
dră la faţă foarte. Iacob a iubit pe Rachila şi a servit şeapte aaj la 
'Lavan ca să o ia de nevastă. Şi Lavan a băgat pe Lia înăuntru la Iacob 
şi pe slujnica Zelfa. Iacob a slujit încă 7 ani şi a luat pe Rachila 
cu slujnica Valla. Şi una şi alta, văzându-se din când în când sterpe, 
îşi dădeau. lui Iacob pe slujnica respectivă. Şi astfel, Iacov a avut 
ro feciori: 5 cu sora Lia, r cu sora Rachila, 2 cu Zelfa şi 2 cu Valla 
-·-Aşa .stă .scris în „Facerea" cap. r6 şi cap.' 9. . 

In cap, r9 al „Facerii" - prima carte a lui Moise - stă scris 
un poem tot aşa de plastic şi caracteristic. „Şi a zis cea mai în vârstă 
către cea mai tânără : Tatăi nostru (Loth) este bătrân şi nimenea nu 
este pre pământ care să intre la noi, după cum este obiceiul a tqt 
pământul. Vino dar să adăpăm pe tatăl nostru cu vin şi să dormim 
cu dânsul şi să ridicăm din tatăl nostru sămânţă." Şi au adăpat pe 
tatăl lor cu vin în două .nopţi dearândul. Dar hÎtăl lor n'a ştiut când 
a dormit. cu ele şi când s'a sculat. Şi au zămislit amândouă fetele din 
tatăl lor. Şi aşa a devenit tatăl' Moavitenilor şi al Amavitenilor. 

In cap. r6 din „Facere.a", în „ Tăierea împrejur", stă scris : Ie
hovah vorbea mereu cu Avram. Odată i-a zis: „Eu sunt şi iată care-i 
~egământul meu cu ti~e : vei fi tată a o mulţime de popoare" „. „toţi 
·cei de I?arte bărbătească ai voştri să se taie împrejur, tot pruncul de 
parte bărbătească născut la voi în casă sau cumpărat cu bani dela 
alt neam care nu-i de seminţia voastră să se taie împrejur î~ ziua 
opta." Şi Avram s'a tăiat la 99 ani şi a făcut la fel cu toţi din casa lui. 

Ain dat câteva ilustraţii de principiile morale cari stau la funda
mentul familiei evreeşti, principii cari au hrănit înţelepciunea filo
.sofilor, . .rabinilor şi soferimilor dealungul secolelor, precum ne dove
·desc şi totala lipsă a oricărei afinităţi între ceeace Evreul înţelege 
prin familie şi ciudatele moravuri· ce i-au stat dintotdeauna la temelie. 

Ac.um .să spicuim câteceva din Talmud şi din toate comentariile 
acestuia, precum şi din studiile ce. le-au întreprins marii gânditori 
rabini şi conducători ai comunităţilor. şi asociaţiilor secrete evreeşti. 

Iată, de pildă, cum Evreii îşi exaltă orgoliul naţicnal la aşa grad 
-că îţi vine să te întrebi dacă nu cumva te găseşti într'o casă de sănă
tate un(ie pensionarii îşi etalează fiecare boala .care i-a pus în cămaşa 
·de forţă. Zenov reflectează aşa: „De n'ar fi iudeu, n'ar fi nici bine-
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cuvântare pe pământ, 'nici ploae, nici raze solai:e; din care cauză nea
murile. goilor nici n'ar putea să existe fără iudei. Lumea s'a creat 
numai pentru iudei." Altul, tot aşa de orgolios: „Lumea s'a înfiinţat 
ca un merit al Iudeilor; când li s'a dat Legea, au obţinut perfecţiu
nea absolută de care sunt lipsite toate popoarele lumii." (Parasa Ger
misimdbar I06). Sau altul, pe aceiaşi gamă: „Dumnezeu a răsleţit pe 
iudei peste toată lumea, numai de aceea ca să poată aduce noroc şi 
binecuvântare neamurilor." (Rabinul Samiga în Mikai I09 a.). Sau ca 
Abarbanel în Ad. Isaia V : „Numai Iudeii înseamnă ceva în lumea 
aceasta;. ei sunt similari cu grâul, goii sunt pleava/' Sau ca Mein 
ben Salbai : ,,El - Domnul- este înrudit cu noi, în consecinţă, noi 
îi suntem rubedenii, pentru că, în psalmul I48, ne-a relevat că stăm 
aproape de dânsul' şi aşa poate că suntem rubedenii .cu îngerii." Sau 
ca Simeon în Ialkut Simoni, 308 b: „Domnul judecă cu sinceră bucu
rie popoarele lumii, dar este întristat când e nevoit să pedepsească. 
un singur israilitean". Sau, în Mednas Tillim, IO : „Domnul va 
judeca noaptea popoarele lumii, fiindcă ·acestea dorm în păcatele lor; 
iar pe israiliteni îi va judeca ziua, pentrucă dânşii studiază legile". 

Oarba trufie a rabinilor, orgoliul ridicol al gânditorilor evrei 
·îi duce şi la alte clasifÎcări vecine cu demenţa. Când Nabucodonosor 
a oferit mâna fiicei sale lui ·Ben Sira, acesta i-a tăiat-o scurt : „Eu 
sunt fiu de om, nu de animal." (Sira 86) Sau „Prerogativa iudelor faţă. 
de celelalte·popoare este aceea că între toate neamurile de pe pământ, 
abia dacă există vre-un bărbat binecuvântat, pe când iudeii cu toţii 
sunt n,işte oamenii deştepţi." (Seba Abraham în Zerov haman, I3I b.) .. 
Sau ca Scheftal Horviz: „Sufletul fiecăruiiudeu, în parte~ are valoare 
mai mare înaintea lui Dumnezeu decât sufletul unui întreg popbr." 
(Sefa tal.) Sau şi mai înălţător, ca Abadath Lapkodes (Pasosa Cheleg 
chajiucud V, II b) : ,,Fiecare bărbat israelitean este fiu de rege, iar 
ceŢelalte neamuri s~t sclave." Sau ca Aberom (Matteh Aharom, I9): 
„Precum lumea n' ar putea să existe fără cele patru anotimpuri, tot 
aşa n'ar fiinţa omenirea fără iudei." Isaia Proorocul este şi el exaltat 
de măreţia neaniulU.i său când zice: „Lumea s'a plăsmuit numai pentru 
iudei; ei sunt fructul, celelalte neamuri ulceluşe goale." (Seneluchoth 
habbenith, 145 a.). Simeon este şi mai transcendent; „Dacă n'ar fi 
fodei, atunci nici binecuvântare n'ar fi în lume, nici stelele nu s'ar ivi, 
nici ploaia n'ar picura." (Iahut Saului 47 a) ! Ca şi învăţatul MenahE:m 
câud zice : „Voi, fiii lui Israel, sunteţi oameni, dar celalte popoare nu-s 
oameni, pentru că sufletele lor derivă dela spiritele demonice, iar al lui 
Israel dela spiritul sacru al lui Dumnezeu." 

Vom reda, .pentrw frumuseţea stilului şi logica atât de preţioasă„ 
încă câteva perle stilistice pentru a căror şlefuire s'au străduit, vreme de 
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aproape două milenii, marii şi înţelepţii rabini şi gânditori. Iată unul 
din ei: „Israelitenii sunt mai simpatici DomnuÎui decât îngerii chiar". 
(Cholin 9I b). şi „Germenul străinilor derivă din regnul animal." (Je
bamoth 94 b.). Foarte elegant şi ştiinţific se exprimă Rabinul Scheftel 
când scrie în Sefa tal : „Iudeilor li se cuvine numele de om dar cei 
nelegiuiţi'. cum sunt creştinii idolatri, îşi trag originea del~ spiritul 
spurcat şi se numesc porci, iar soţiile lor vite încălţate." Şi îl complec
tează Abarbanel când opinează: „Poporul ales este demn de viaţa 
eternă; celelelalte neamuri suaj: analogia, identitatea măgarilor. Casele 
goilor sunt nişte grajduri de vite." (Benachoth 25 b.). 

Creştinismul este asemănat mereu cu un animal -în specie, 
.cu un câine. Talmuldul, referindu-se la versetul 18 din cap. XII al 
Exodului, stabileşte că sărbătorile sunt aranjate pentru Iudei, iar nu 
pentru neovrei, pentru câini (Megillah 7 b.) ca şi Moses ben Nachmann 
<'are spune acelaş lucru. 

Dar n'am terminat cu insultele şi cu ura gânditorilor evrei îm
p~t~va ~oastră. Porunca lui Iehova, înscrisă în v;;rsetele 12 şi 13 din 
Bibhe, din Paragraful „Invierea legămâ11tului", sună astfel: „Să nu 
cumva să faci legământ cu locuitorii ţării unde ai să intri ca să nu 
.fie o cursă pentru tine, dacă veţi locui împreună; dimp~trivă, să le 
dărâmaţi altarele şi să le trântiţi la pământ idolii." Celebrul Maimo
n~d_:s __:_vulturul Si~agogii cum este cunoscut -în ura lui nestăpâ
mta, scne : „Poruncit este cătră dăt0rii lui Israel.şi ereticii, cum este 
Iisus Nazarineanul şi urmaşii lui, trebuesc omorâţi şi zvârliţi în vâltoarea 
<>sândei veşnice." (Tr. Gittin, 57). 

Ura contra lui Iisus se vede la tot pasul în Talmud. Faiin.csul 
Rabin Kimchi îl numeşte - apostat, schismatic, eretic. Este riumit, 
cu orice prilej, fiul al teslarului, dar nu fiu al lui Dumnezeu idol semi~ 
zeu, nebun, strigoiu, nelegiuit, fermecător, sau aliat cu diavoÎul fi~ 
al viţe~ului sau al. adulterului, sau îl însoţeŞte imprecauţiunea: „Fie-i 
·pe veci şters numele şi amintirea din omenire !" Doctrina lui Iisus, este, 
după Talmud, o erezie, eretic este ucenicul său Iacob şi eretică evan
ghelia lu?, eretici toţi creştinii, .pentru că ei cred neclintit că .Dumne
zeirea ar consta din corp şi sânge. (Tr. Abada XVŢI, I; Tr. · Sabbath, 
n6 şi Marw Marmaisch, no, 3). 

Am citat cam multe comentarii şi porunci ale rabinilor şi înţe
lepţilor evrei 1), ca să ne dăm seama de ridicolul ce le îmbracă pe toate, 
~e to~tă aceep. logică stupidă tivită peste tot cu măgărie; de toată 
1~răţi_rea tuturora - cei mai mulţi din ei cotaţi ca savanţi şi mar i 
f1losofi- in caraghiozlâcnri şi gogomănii, în naivităţi şi platitudini 

I) Vezi „Por. Vremii" din 1938 şi alte ziare şi lucrări. 
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de cugetare. Şi din toate acestea, se desprinde-precum se vede- orgo
liul nestăpânit al acestui neam de a se proclama poporul ales de Ie
hovah să stăpânească universul. Nu există un colţişor cât de neînsemnat 
din inimă pentru iubirea creştinilor, nu există un colţ cât de modest 
în sinagoga lo:: pentru neevrei. Pretutindeni şi dintotdeauna, îi însoţeşte 
ura cea mai barbară : „Pe cel 

1
mai bun dintre creştini ucide-I". - se 

spune în Talmud. Această carte sfântă interzice Ovreilor să aibă milă 
de un goi ..sau ·să-i scape viaţa: „Dacă cineva vede un goi, aproape 
să moară, să-l ucidă. Dacă un goi se găşeşte lângă un puţ, să-l azvârle 
înăuntru; iar dacă este o scară în puf s'o tragă afară ... şi să astupe 
intrarea puţului cu o piatră, zicând : fac aceâsta pentru ca vitele. mele 
să nu cadă înăuntru. Dacă scapă un goi din groapa în care a căzut, 
mântuieşte un idolatru" 1). 

Acestea toate le spun rabinii - comentatori ai Biblie.i şi ai Mişnei, 
cugetători, filosofi, conducători ai colectivităţilor evreeşti, din toate 
timpurile şi din toate ţările. Hahamii - acei măcelari· chemaţi să 
prepare carnea cuşer - sunt tot aşa de nestăpâniţi în ura lor împp
tri va creştinilor: „Trebue să ucizi pe cel mai bun dintre goimi" (Tob 
sebegoim harog)" sau „Trebue să smulgi inima goi-uluişi să omori pe cel 
mai .bun dintre creştini" sau „Cel ce .varsă sângele unui goi aduce 01 

jertfă lui Dumnezeu!" Rabbi Salman zice: „Celui mai blând dintre 
şerpi scoate-i ochii, iar pe cel mai bun dintre creştini ucide!l !" Ura 
contra. bisericii creştine este exprimată prin acest blestem: „Spurcata 
spurcatelor, necurata necuratelor, să fii afurisită !" Inţelepţii Sionului 
recomandă şi poruncesc: „Jidovul comite o faptă creştinească atunci 
când în public insultă pe Mântuitorul Christos, prezentându-l ca un 
idol, fiu al. viţelului şi al adulterului." 

Toate aceste îndemnuri legate de răsplata lui Iehovah au dus.la 
acele crime rituale -'multe din ele poate imaginare, totuşi, altele po
sibile prin veracitatea datelor ce le însoţesc - crime monstruoase cari 
au dat. naştere la procese sensaţionale în care au fost angajate ptes1.i
giul justiţiei şi însăşi fiinţa celor două popoare. Istoria Evului mediu 
abundă de asemenea omoruri rituale. Intre ro71 şi 1670- se În
registrează vre-o cinci zeci de cazuri, atestate de istorici, demni de 
toată încrederea, 2) Hahamul Neofit, întors la creştinism, autorul „Pra
ştiei" sau a cărţii „Infruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurifor 
lor", scrie acestea : „A ucide pe creştini şi a le lua sângele este o taină 
a Ovreilor sau, mai bine zis, o rătăcire, care astăzi este cunoscută căci 
o au scris mulţi". Dar „să se ştie că această taină nu este cunoscută 

I) Dr. N. Paulescu - Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria, 
Bucureşti, 1913. 2) Blestemul contra.bisericii sună astfel în limba ebraică : „Şacăţ te · 
saţine văsaef tăsavinichi hăirimi." 3) Dr. N. Paulescu, o. c. 
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de toţi Jidovii, ci numai de Rabini sau Hahami, de cărturarii şi fari
seii lor, ce se .numesc de dânşii hasindem. Şi această taină o păzesc 
-ei cu mare scumpătat~." Şi mai departe. Rabinii încredinţează această 
taină „fiilor lor cu blesteme îngrozitoare, ca aceştia să nu o descopere 
nici proştilor dintre Ovrei, nici creştinilor, chiar dacă li s'ar întâmpla . . 
să sufere tot felul de munci. Astfel, de pildă, mărturisesc, în frica lui 
Dumnezeu, că atunci când tatăl meu mi-a pus pe cap cornul acela 
- ce se numeşte „tăfilis" - mi-a descoperit taina privitoare la sângele 
<le creştin şi m'a afurisit ·pe toate stihiil::: cerului şi ale pământului, 
·ca să nu descoper secretul acesta, nici chiar fraţilor mei. Şi când mă 
voiu căsători şi voiu avea până la zece feciori, să nu îl fac cunoscut 
decât numai unuia singur, adică aceluia care va fi mai deştept, mai 
:învăţat şi, în acelaş timp, capabil .de a-:1 înţelege, iar la partea muie
rească nu trebue nidodecum să-l descopăr." Şi îmi mai spuse: „Fiule, 
să n~ te primească pământul, de vei dezvălui taina aceasta măcar 
<le ţi se va întâmpla să te faci şi creştin"). 

B.-Duică .le numeşte toate acestea „nocturne labirinte ale stupi
dităţi~ religioase" şi expresia acesteia este chassidismul- acea sectă 
<lescinsă din cel.e mai decăzute ghetto-uri galiţiene, cari întreţin şi pro
pagă incultura şi cel mai degradant misticism şi cabalism, ceeace înde
pă1 tează de o înţelegere cu poporul băştinaş. Dr. I. Barasch vorbeşte în 
.acelaş sens şi .cu aceiaşi silă de chassidiştii din Moldova. Este foarte 
instructiv a se ceti operele acestor doi scriitori şi acelea a lui K. Lippe 
- Die Gesetzsammlung des J udenspiegels, Şi a lui S. Schechter - Chas
.sidimii, tradusă de dr. I. Nacht. 

Şi toată această concepţie religioasă este opera rabinilor polonezi, 
<lespre cari scriitoarea evreică P. Berthold - Bertha Pappenheim 
:spune că sunt niŞte inculţi şi şarlatani, toţi dându-se ca „zadie" - făcă
tori de minuni, ajutaţi de. agenţi cari le fac reclamă în tren, prin câr
dume şi la târguri. In anticamerele acestor rabini, sub poartă, oriunde, 
se povestesc istorii înfiorătoare despre negoţul de fete. Sunt împotriva 
·culturii şi, dacă' te întemeiază vre-o şcoală, rabinul părăseşte târgul 
pângărit. Şi, totuşi, înrâurirea lor îngrozitoare - aceştia conduc 
neamul ales al lui Israel. 

Pentru ca să dărâme cu uşurinţă biserica creştină, li se îngăduie 
şi trecerea prin botez la creştinism. Aceasta· o atestă şi Graetz în lsto
ria Evreilor (v. II, p. 367). Kahalul din Constantinopol îngăduia, în 
I490, rabinului Arleg să se. boteze, dar să devină preoţi şi călugări, ca, 
.astfel, să. dărâme 

4

cu uşurinţă biserica. Şi recomanda ca pe copii să-i 
facă avocaţi 'şi să-i lase să se amestece în toate afacerile statului, ca, 
astfel, să încovoaie pe creştlni. Dar după cinci sute de ani, în 1924, 
Marranii au cerut prin petiţie rabinului sup~rior ·din Ierusalim ca. să 
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fie din nou primiţi în sânul comunităţii evreeşti ca unii cari n;au. 
încetat de a mai fi evrei. 1) Pe de altă parte, conversiunea altor 
neamuri la iudaism este neîngăduită. Afară de tribul Khazarilor-Mon
goli trecuţi Ia mosaism, nu se pomeneşte de conversiuni în :n;iasă sau 
individuale în favoarea lui Iehovah. Marii hahami s' ar fi opus Ia· acea
stă conversiune în niasă, dar faptul a avut Ioc în epoca întunecoasă 
când comµnicaţiile cu centrele spirituale evreeşti erau cri neputinţă2). 
Numai astfel se explică şi preferinţa lor de a trăi unii alături de alţii, 
ghetto-ul este o creaţiune a lor şi nici decmp, la origină, impus lor. 
Tot goim-ul este un animal în chip de om, de aceea, nu se. admite 
intrarea în comunitatea evreiască, adică alături de îngeri şi de făp
tura lui Dumnezeu, a animalelor cu chip de om şi, iarăşi, de aceea, 
nu există misionari mosaici, religia mosaică nu umblă după proseliţi 3)~ 

Căsătoria mixtă este, de· asemenea, îngăduită tot din interese 
naţionale. Căsătoria unui ovreiu cu o creştină este o crimă, dar <> 
Ovreic;ă se poate căsători cu un goim, numai dacă prin aceasta se trag 
foloase 4) lucru practicat de altfel din cele mai vechi timpuri la noi 5). 
Camăta faţă de Ovrei nu este îngăduită, dar este permisă faţă de goi 
şi se îngăduie caracterul de distrugere. Specula de tot felul este sin
gura meserie ce îi. pasionează - comerţ şi zărăfie sunt activităţi esen
ţialmente parazitare şi cari nu comportă nici un risc. Kahalul reco
mandă ca Evreii să vândă marfa scump la goimi, dar cu ceva la sută 
mai eftin la Evrei. Karl Marx, Ovreiul, părintele comunismului de 
astăzi, scria : „Baza iudaismului este o pasitine practică şi o mare 
poftă de câştig; cultul religios o împilare, adevăratul Dumnezeu Ii 
este banul." Iar Spinoza, filosoful olandez, tot Evreu, spunea că acest 
popor este cangrena societăţilor de neam neevreu - astfel, încât 
exterminarea lor ar fi o binefacere pentru omenire. Insuşi Bernard 
Lazare, istoricul antisemetismului, şi el Evreu, stigmatiza materialismul 
sec. XIX ca secolul Evreilor. Iar Fourrier, unul din părinţii comu
nismului, considera pe Evrei ca o plagă a umanităţii, ca vrăjmaşi ai 
tuturor naţiunilor. 

Am spus mai sus că Evreii sunt un produs al religiei lor, pre
cum această religie rigidă a fost produsul unui egoism f ero~e .. Insuşi 
Moise, întemeietorul acestei cumplite religii, din ură cumplită pen
tru Egipteni, îi îndemna să vadă în orice neevreu un duşman al lui 
Iehovah şi el este acela care a încheiat cu Dumnezeu un contract 
:n condiţiuni foarte avantagioase· -îh schimbul adoraţiunii către 

Iehovah, acesta asigurându-le stăpânirea bunurilor materiale şi a lumii 

1) G. Ciocan - „Răstignirea ortodoxiei", în „Por. Vremii". Vezi şi revista evre
iască „Judische Presszentrale" Nr. 303 din 1924 - Zurich. 2) J. Protopopescu, op. cit. 
p. 54. 3) Ibid., ibid. 4) Ibid, ibid. 5) Vc;zi perioadele anterioare din lucrarea 'de faţă. 
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acesteia. ·Talmudul li este constituţia naţională, religia li este o manife
fostare exterioară a naţionalităţii- religie, .Talmud şi naţiune sunt 
noţiuni identice. R~ligia ovreiască nu poate fi separată de naţiona
lismul evreesc, afară numai dacă o altă biblie ar putea fi făcută pe 
deaîntregul- scria Nahum Sokolow, delegat al naţiunii lui la Paris. 
In Talmud, copiii găsesc nu numai o dogmă şi o doctrină teologică, 
dar chiar o morală şi ·o politică, o metodă de a gândi şi o regulă de 
viaţă. Oricare au fost vicisitudinile şi suferinţele prin cari au străbătut, 
oricare a fost mediul în care au copilărit şi crescut, Evreii rămân 
mozaici. In două ~ii de ani - scrie Hitler - Evreul n' a suferit nici 
o schimbare - sau prea puţine - în structura sa intimă, în caracterul 
său. Ne aducem aminte de emoţia produsă în .opinia publică de cele 
scrise de un elev evreu Haim N. Hilarius Rodrigo din el. VI a liceu
lui „G. Lazăr" din capitală, eveniment care a făcut vâlvă, la vremea 
lui, şi în Senatul ţării. El scria, în scrisoarea adresată colegilor de clasă, 
printre altele : „Am devenit însă şi fără suflet pentru voi şi în odăile 
înguste ale ghetto-ului am studiat mai departe Biblia şi Talmudul p2 
cari fiecare copil dela vârsta de 4 ani începe a le învăţa pe de rost. 
Aceasta exersează creerul, îl face apt pentru gândiri înalte". 1

) Aşa scria 
elevul Haim Hilarius şi el scria în numele întregii naţiuni evreeşti 
oploşită la noi şi bucurându-se de toate bunătăţile ce nici Iehovah 
cu care au contractat nu li le-a putut da până astăzi, în altă ţară. 

Evreii rămân, aşa dară, în afara noţiunii de civilizaţie. Evreu 
şi creştin sunt două noţiuni exclusive. Ei nu pot, cu nici un chip, 
oricare ar fi aparenţele, să se adapteze vieţii mediului în care trăesc. 
Biblia şi Talmudul cari le învaţă încă dela vârsta de l?atru ani le 
alterează orice predispoziţie umană ar avea-o. Fiindcă Talmudul le 
recomandă furtul -însuşi Moise în ajunul ieşirii din Egipt le-a reco
mandat la toţi să fure vasele de argint şi de aur şi hainele Egipteni
lor; le recomandă ascunderea lucrurilor găsite, frauda, cămătăria, 
jurământul fals, crima cea mai abominabilă, distrugerea bisericii şi a 
celorlalte aşezăminte sociale fără de cari nu poate fiinţa civilizaţie ; 
fiindcă acelaş Talmud le exalta orgoliul spunându-le mereu că sunt 
un neam ales şi că toate celelalte neamuri "sunt robi, nemernici· şi vite 
de muncă. Hans Kohn -filosof şi teolog evreu- vorbind de su
fletul e~reu şi de evoluţia lui, spune acestea: „Dacă în acest imperiu 
- clădit din singura libertate interioară şi fără bază exterioară - n' a 
încolţit nici o idee nouă, atunci nici o idee veche n·a fost părăsită" 2

). 

Talmudul rămâne, prin urmare, codul unei bande de laşi asasini, care 

I) Din desbaterile la Senat în ziua de 8 Martie, I.937· 2) Ideea politică a iudaismu
lui, Miinchen, 1924. 
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lucrează numai la întunerec şi înarmează cu cele mai teribile arme 
poporul aşezat în mijlocul ţărilor civilizate. 

Din această carte sfântă este eliminată caritatea şi în frunte 
stă şcrisă crima. Sf. Ioan le spunea Evreilor acestea: „Voi aveţi pe 
Diavolul de tată şi ţineţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, dela înce
put, a fost omorâtor de oameni şi cu adevărat nu sta laolaltă, pen
trucă nu este adevăr într'însul. Când spune minciuni, grăeşte dintru 
ale sale, căci este mincinos şi părintele minciunii" 1). · 

Ceeace îi. face pe Evrei una din cauzele dezordinei economice a 
lumii este - spune Hă, deu - hidoasa cununie a tr~i calităţi negative : 
t~ndinţa de a câştiga fără muncă - de unde frauda în toate şi devine 
i nr:ositilă orice concurenţă între neevrei şi ei; lipsa ruşinei - acea 
gingaşă oglindă a simţului d~ demnitate şi, în sfârşit, vrăjmăşia contra 
tuturor popoarelor, prin. a&a formidabilă putere ce îi leagă pe LOţi, 
socotind ţara unde locusec ca o simplă staţiune de călătorie, unde se 
opresc o zi două ca să despoaie pe inocenta gazdă. 

lu toată activitatea Evreilor rezidă făţărnicia - scrie blajinul 
nostru prozator I. Al. Br.-Voineşti -nevoia lor imperioasă şi per
manentă .de a ascunde adevărul, Conştient sau din instinct, ei consideră 
.adevărul ca cel mai mare adversar. .Fondul învăţăturii evreeşti este 
dialectica, acea disciplină care face pe copii capabili de cele mai mi
raculo?-Se arg11ţii şi răstălmăciri - ceeace explică minunata lor a pti
tudine pentru negoţ, pentru profesiunea de avocat, pentru presa po-
l . • V 2) • 1tlca.... . 

ImboJdul care mână pe Evrei de veacuri, spunea: odată Dostoiewski 
este cruzimea. lstoria, care nu ştie să uite nimica, ne dă o mulţime 
de date scăldate în sânge şi cari trebuesc să ne pună pe gânduri. In Egipt, 
.au însemnat o mare pacoste - urâţi de zei şi de oameni. Curând după 
.aşezarefi. lor, ei au robit poporul prin acaparare şi camătă. La măsurile 
luate de Faraoni, ei provoacăiăscoale şi asasinară, într'o noapte, pe toţi 
primii născuţi ai Egiptenilor. Bohoris strânse oastea şi îi izgoni, după 
ce avură grijă să fure toate lucrurile de preţ ale localnicilor. Inamintirea 
.acestei. nopţi cumplite, ei serbează Peisach. In Persia, lucrurile avură 
loc aidoma .. Marele ministru Haman sfătui pe regele Xerxes - A1: as
verus să-i izgonească din ţară. Dar Evreii dăruiră· regelui pe frumoasa 
Esthera, care, prin influenţa ei irezistibilă, făcu pe rege să condamne 
la moarte pe Ham.an şi să dea mână liberă Evreilor ca să nimicească pe 
partizanii marelui fost ministru. Ş{ în amintirea acestui masacru, Evreii 
serbează zilele de Purim - zilele destinelor, când unii altora îşi fac 

I) EYanghelia lui Ioan, cap. 8 Yersete 42-44~47. 2) Vezi articolele publicate în 
„UniYersul" şi \V. Sombart, 0. c. · 
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daruri şi petrec în carnaval. In anul 66 d .. Chr., Evreii se răscoală în 
Palestina şi măcelăresc aproape un milion de Romani şi Greci, fără ·a fi 
reuşit să răscoale Grecia, Roma şi Africa de nord. Tacitus scria despre 
aceasta : Or·ientul vrea să se răscoale şi Iuda vrea să stăpânească 
lumea." I~ anul J.O, Titus, după patr~ ani de războiu, îi astâmpără şi le 
distruge Ierusalill1uI. In anul n6, dezlănţuiră altă revoluţie în Africa de 
nord 'şi Palestina, în Cipru şi în Cirenaica. Numai în aceste două ţinuturi, 
masacrară 500.000 neiudei - bărbaţi, femei şi copii. De data aceasta, 
îmţăratul Traian le potoli setea de sânge. In 'anul 134, revoluţia este 
condusă de Bar Koscheba -Fiul Stelelor, pe care revoluţionarul din 
66 şi n6, Akiba ben Iosef, îl proclamă Messia. Acesta puse stăpânire pe 
toată Asia Mică cu cele 950 oraşe, unde asa~ină sute de mii de neiudei. 
Generalul fever al lui Adrian îi potoli pentru totdeauna, omorând pe 
Koscheba şi condamnând la moarte pe Akiba · ben Iosef. 1) Neputând. 
să-şi atingă supremaţia lumii prin revoluţii, au recurs la desfiânat~ca să 
dizo:ve astfel tăria statelor antice. Prin aceste amante, prin Kahaluri~ 
magi şi doctori cari mişunau pe lângă curţile vechilor imperii, toţi aceşti · 
şarlatani îndrăzneţi îşi făceau loc până în cele mai înalte cercuri şi, toţi 
laolaltă, săpau la temelia marilor imperii, servind cahalurile lor. In urma 
acestora, urmau împlacabil bancherii şi cămătarii cari desăvârşeau opera 
tuturor celorlalţi 2). 

In zilele noastre, Rusia şi Spania au cunoscut oribilele masacre· 
antice şi au pierdut - în sânge şi în foc - tot ceeace veacuri lungi au 
conlucrat ca să creeze. 

Iată redate până acum câteva trăsături mari, fundamentale, 
din structura sufletească a acestui popor, care nu şi-a legat destinul 
de noi, ca patrie şi, ca atare, nici de poporul ncstlu. De aceea, pentru 
Evreu, n'a existat dragoste de ţară. EI venea la noi ca să câştige şi sZ.. 
submineze - ţară, armată, şcoală, biserică, suflet, tot, tot. El venea 
ca să câştige şi o părăsea ca să câştige mai .mult în altă parte sau ca 
să digereze în linişte ceeace a furat de la noi. Patrie n' a existat pentru 
el, sat natal n'·a existat pentru el. Patria şi satul natal i-a fost du
gheana, cârciuma, negoţul, matrapazlâcurile. Câmpii mănoase şi largi , 
orizonturi, munţi cu codri frumoşi şi ape argintii, nostalgia ţării unde 
s'a născut şi clatinele frumoase ale noastre, etc., dacă au făcut din 
Român o fire contemplativă şi blajină, pe Evreu toate acestea nu 
l-au putut schimba şi înduioşa. Fiindcă el n' a venit ca să contemple, ci 
să cucerească. El n' a venit să admire, ci să cântărească în tone şi în 
aur sunător. El n'a venit să se înduioşeze, c:i să câştige, să oprime 

· 1 ) Vezi„Por. Vremii", 1938. 2) Rev. Munc:itorului -D. I. Cucr: Israel, duşmanul 
• •• - \ii 

ome111ra 1943. 



622 

firile contemplative, să îngenunche popoarele blajine şi ospitaliere. 
De aceea, Evreul n' a putut da la noi măcar un singur vers care să 
exprime încântarea lui faţă de neasămuitele frumuseţi ale naturii 
şi ale omului şi nici un ditiramb în slava marilor noştri înaintaşi. 
Veşnic robit banului, veşnic alungat din ţară în ţară, fără legături trai
nice cu nici una, însuşiri de acestea gingaşe nu s'au putut sălăşlui în 
sufletul lui, vândut lui Mammona, robit viţelului de aur, supus orbeşte 
Talmudului. 

N'a cunoscut nici un scrupul în nici un domeniu al vieţii -imo
ralitate în afaceri, promiscuitate în familie, desfrânare în viaţa socială 
şi politică a ţărilor, bolşevisme, anarchisme, nihilisme, războaie, re
voluţii, etc., toate i-au fost deopotrivă de dragi şi de preţioase. Totul 
a fost armă binevenită pentru a închega afaceri - munca uşoară şi 
vicleană, ·înşelăciunea şi delaţiunea, soţia şi copila, religia şi cultura, 
organ!zaţiile masonice. şi împingerile la lupte fratricide, mituiri şi răz
vrătiri .peste tot, presă imundă şi ştiinţe oculte, literatură boinavă 
şi pornografică, speculare în zile grele a alime.ntelor şi tuturor slă 
biciunilor omeneşti, comploturi la sănătatea publică şi conspiraţii la 
oţdinea în stat, distrugerea izvoarelor de bogăţie şi a tuturor forţelor 
de rezistenţă ale naţiunii ce le-a oferit ospitalitate, crime şi sperjururi, 
calomnii şi spionagii, etc. l\fijlocitori în toate afacerile, fără nici o 
alegere - bani şi conştiinţe, carne v1e şi odoare sfinte, cruci, icoane 
şi cărţi religioase, steaguri naţionale în cari nu cred, simboluri ce 
nu le-au creat şi nu le aparţin - totul a format .obiect de speculă. 
Nici un ideal moral în viaţă asemănător cu al altor popoare, ci unul 
pur: iudaic, hrănit de un exclusivism feroce, desbrăcat de Qrice 
conţinut moral, gol· de orice criteriu de judecare şi apreciere a 
faptelor sociale la lumina unui ideal moral. universal valabil,_ -etc. 
Totul este rezervat de Iehovah pentru neamul ales - bunuri m,ate
riale şi numai acestea, ca, prin ele, să-şi asigure izbânda, iar prin 
cetăţi cu caracter religios - stat în stat - să promoveze indivi
dualitatea etnică, să-şi asigure supremaţia peste popoarele neiudee, 
prin crime abominabile. 

Poporul român, înzestrat cu atâtea virtuţi simpatice, s'a găsit, 
pe neaşteptate, în faţa poporului evree~c căruia îi este străin bunul 
simţ şi care n' a cunoscut nici simţul estetic în nici una din manife
stările vieţii - nici în familie, nici în meşteşugul lui şi nici în do
meniul artelor. Peste tot şi în toate, se exprimă şi se lăfăeşte promi
scuitatea, şantajul, scandalul, murdăria, pervertirea, etc. In limbă 
- bolboroseală neînţeleasă, ştearsă de acea tonalitate fină şi nuanţată 
ce caracterizează fiinţa umană, fără timbrul caracteristic unui suflet_ 
superior, par'că auzi - urmăreşte-i la un colţ de masă! :_ când 
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vorbesc în doi sau în grup : bârfeală, amestec de murdării şi obsceni
tăţi, şoapte subversive, chemări la complot, îndemnuri la speculă ..... 

Dealungul tuturor celor expuse până în prezent, noi n'am .făcut 
:altceva decât să stabilim anumite ·trăsături psihologice şi etice ale· 
poporului evreu - urmărindu-i faptele de când a descălecat pe me
leagurile ţării noastre. Dacă_ .o facem şi de data aceasta, o facem ca 
să redăm, în linii.mari, o paralelă etică şi psihologică a celor două popoare 
-conlocuitoare - poporul român autochton şi poporul evreu năvălitor. 

Deasupra unui popor băştinaş - cu suflet deschis şi limpede ca 
a.pa de izvor; naiv, credul şi primitor - năvăleşte poporul evreu cu 
sufletul închis şi barbar, exclusivist şi viclean, care, la tot pasul, este 
preocupat de a întinde curse şi de a specula toate ignoranţele şi slă
biciunile noastre - chiar cele mai nobile. El vine şi cu o înţelegere 
fină, repede şi integrală a sufletului băştinaşului, cu o mobilitate spi
rituală uimitoare, cu o flexibilitate morală d115ă până la desgust şi 
dnism, cu o aprehensiune repede a Î!llprejurărilor de natură să-i asi'
gure izbânda. El vine cu aptitudini atavice de a face cârciumă, negoţ 
şi cămătărie - indiferent de principii morale şi indiferent unde -
d şi în t~mplu făcea negoţ şi cămătărie. Pe câtă vreme, poporul 
român este un individualist - _·În felul lui -, poporul evreu,. în 
aparenţă individualist, lucrează ca o colectivitate bine închegată, 
dmentată de principiile aspre şi -exclusiviste ale Talmudului. Ce putea 
face oare, faţă de un asemenea popor, el~mentul băştinaş trăind în 
patriarhalitate, cu o psihologie gingaşă şi domoală, păşind cu timi
ditate pragul unei vieţi noui, cu o morală blândă şi cu o religie îmbră
ţişătoare a tuturora; ce putea face, oare, faţ_ă de un popor, a cărui morală, 
religie şi psihologie sunt dictate de Talmud şi mereu susţinute de 
-vigilenţa neadormită şi ba,rbară a rabinilor şi talmudiştilor şi care n'are 
:altă tradiţie decât prescripţiunile din cărţile lor sfinte. comandate 
de Kahal şi pietrificate de o practică de mii de ani. Evreul vine la 
noi cu puterea unor asociaţii vaste, cu capitaluri formidabile, capi
taluri şi voinţe concentrate în câteva mâini, cari jonglează cu sufletul, 
-cu industria, cu comerţul şi bogăţiile ţării, peste cari era stăpân ne
cunoscător până acum poporul nostru. 

Ce au însemnat, oare, Evreii în câmpul artelor noastte? N'au 
-contribuit cu nici o aşchie la ceeace a creat acest .. popor naiv şi atât 
<le deschis la suflet, la arta .lui poetică care ne-_a dat pe „Mioriţa" şi 
1a atâtea· capodopere literare, la meşteşugUl artistic al săpăturilor în 
lemn şi al cusăturilor în fir pe pânză şi la toată industria lui casnică. 
Ne-au dat Însă, acea presă imundă şi literatură obscenă care ne-a 
.otrăvit sufletele, „fântânile curate ale spiritualităţii noastre" - cum 
le numea N. Iorga. Câteva cazuri fericite, cari au avut puterea să se 
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smulgă din blestemul vechiului ghetto stăpânit de ură şi de lăcomie, au 
putut să dea puţin din ce ar f1 dat cei n::ulţi ca~.-i au ră~as î~ î:1t~ne
cimile Talmudului. Haina i-au ţesut-o ai noştn sau alţ11; hartla 1-aQ 
fabricat-o tot ai noştri; poezia şi muzica ce i-ar fi putut delecta tot 
ai noştri şi alţii le-au dat-o. Evreii n'au produs nimica. Un caracter 
negativ dar frapant al culturii evreeşti este î:1 orice ca~ absenţa artei 
- zice Edmond Fleg. 1) Chiar templul dm Ierusalim, aşa cum 
poate fi reconstituit şi care rezuma toată act~vita~ea ai:ti.sti~ă .a p~p~
rului evreu, era şi acesta construit de arch1tecţ1 femc1em ş1, oncat 
de impunător, nu putea fi comparat templelor din Luxor, A~ro~oî: 
sau din Chartres 2). Puţinele şi fericitele excepţiun! ţe câmpul muz1ce1~ 
ştiinţei, literaturii şi ·deţii ECC ncl1lÎce, demonstrează d: ce au putut ~1-
capabili acei Evrei cari au :eşit din sclăvia întun.ecoasa a Talm~d~Jm_ 

N'au adus nici un serviciu patriei adoptive unde au caştlgat 
averi şi prestigiu. f ca ostaşi, au deservit-o în toate ocaziunile. Un 
comandamnet rabinic sună .aşa : „Dacă pleci la luptă, rămâi cel din 
urmă, ca să te poţi înapoia cel dintâiu !" Am dat, cu alt prilej, date 
elocvente cari ilustrează afirrilaţiunea de mai sus şi încă ceva - anume 
că au introdus necinstea şi panica şi spionagiul în interesul duşma
nului. Din zecile de mii de milionari cari s'au produs în această ţară, 
numai numele unui Jacques Elias străluceşte pe frontispiciul unui in
stitut de înaltă caritate umanitară. Este singurul care a avut curajul 
să înfrunte asprele comandamente ale Talmudului pe întinsul căruia 
caritatea omenea,scă nu are loc. Dincolo de acest Elias, ei n'au dat 
0 stea roşie, deşi bieţii Români .. au fost despuiaţi de toate averile lor 
în timpul atâtor nenorociri, războaie şi revolte. 

S'au încrustat implacabil în cuirasa unei religii exclusiviste şi 

n'au închegat nici o legătură sincerăşi caldă cu mediul înconjurător, 
ci au rămas un corp străin bine organizat în organismul nostru - un 
popor evreesc, o naţiune evreiască, o· comunitate r~ligioasă ~vreia~că-::
trei noţiuni identice ca sferă şi conţinut. Ne-au distrus pnm. craşma, 
prin camătă, prin speculă, ~rin V mit.uire. A~ săpat :a ten:.eh,~ 1:1or~
vurilor noastre curate de altadata prm prostituare a mtreg11 v1eţ1 spi
rituale, prin falsificare a tot ce era curat în noi - prin mituire a cărnii 
şi a conştiinţe_i. Şi ca şi melcul :~ retrăg:_~u î~ g~e~to~:11 ~o~. Man~sse 
spunea lui J\runză : „In capul Le11 vom trai n01, .~~nnţ11 ei.şi .eu.V Cand. 
te vei crede mai fericit, vom tresări noi ca stafii mtre vo1 ş1 va vom 

despărţi" 3). • V . . . 
I. Al. Brătescu-Voineşti se întreabă cu drept cuvânt: „Daca Evreu 

n'au contribuit cu nimica la realizarea instrumentelor civilizaţiei, dacă 

i) şi 2) La pensee jnive ... 3) R. Romau-Manasse. 
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n'au avut oameni de ştiinţă, cugetători, artişti, în architectură, în sculp
tură şi pictură, atunci de unde pretenţia de popor ales ? Ba, dincontra. 
Dacă ei n' au contribuit la crearea unei civilizaţii care să se integreze 
în aceea a umanităţii, în schimb, au organizat crime abominabile, di
strugând ţări şi popoare cu sumedenie de opere de artă, cu sute şi mii 
de biserici ce împodobeau această civilizaţie: 

· Nicolae Iorga rostea în „Neamul Românesc" aceste triste con
statări când legi studipe duc poporul nostru la ruină : „Atunci străinul 
apare - străinul, adică Evreul care pândeşte toate slăbiciunile şi 

· prevede toate agoniile. El vine mecanic, ca o fatalitate a soartei, în
locuind toate deficienţele şi folosindu-se de toate păcatele. El vine cu 
ce-1 stăpâneşte, cu ce ştie şi poate, cu singurul lucru care-l interesează 
pe dânsul -:: muşchiu care ajută fărămiţarea trunchiurilor atinse de 
putreziciune". . 

Solon, marele reformator şi moralist, a dat Atenienilor acest sfat : 
„Morala - acest amestec de bine, frumos, .adevăr şi drept - e temelia 
societăţii." Dar aşa ceva n'a putut concepe capul lui Moise şi nici acela 
al Talmudiştilor. Şi, tocmai prin această despărţire de concepţia etică 
soloniană, prin această negaţiune, Evreii surpă temelia umanităţii 
şi trăesc dincolo de ea. 

Fiindcă în manifestul A. I. U. din r86o, Adolphe Cremieux, 
întemeietorul ei, scria : „ Uniunea pe care dorim s' o <;reăm noi .nu va 
fi 'nici franceză, nici engleză, nici irlandeză sau germană, ci va fi o 
Uniune Evrei'ască Umversală". 

Şi am să în~hei capitolul de faţă repetând rândurile scrise de 
un Evreu polonez cu privire la ceeace Evreii au reuşit să realizeze în 
Franţa, încă până în I9I4, afirmaţiuni şi constatări amare şi imperti
nente ce se potrivesc în totul cu planurile lor de dominaţiune iudaică 
universală: „Stăpânim asupra FranJei în virtutea aceluiaş drept ce 
1-au invocat Europenii ca să nimicească Pieile-Roşii şi să aservească 
pe Cafri şi pe Congolezi : dreptul rasei suprioare asupra. unei rase 
inferioare. Este o lege a naturii." Acest Evreu se chiamă Isac Blfunchen 
şi este autorul a două lncrări cari aveau darul să trezească în Franţa 
sentimentul de orgoliu ca rasă şi ca naţiune, dar care, în loc să 

organizeze lupta Împotriva iudaismului,_ îşi vărsa sângele preţios şi 
îşi nimicea civilizaţia 1nilenară împotriva unor vecini cu cari putea 
r ă închege numa! legături de prieteme şi de colaborare la mmicire_a duşma
nilor civilizaţiei fi la promovarea culturii şi eticei europene. In virtutea 
aceluiaş drept, au săpat, adânc la temelia moravurilor noastre curate 
de altădată, prin mituirea şi falsificarea a tot ce era curat în noi- co
rectitudine, solidaritate, conştiinţă creştină şi naţională. 

A. N, Hâciu. - Evreii lu Ţările Româneşti. 40 



INCHEIERE 

Am ajuns - cu ajutorul Celui Prea Inalt l - după ani lungi de 
muncă trudnică, la capătul sforţărilor mele. Din· înălţimea la care am 
urcat;. se impune o privire de sinteză şi o încheiere. 

Dacă, până în. 1903, am găsit date relativ suficiente cu privire la 
Evrei, începând cu secolul nostru, ele. ne lipsesc sau cu desăvârşire sau 
în mare parte, asemenea preocupări nefigurând în programul de activitate 
al guvernelor, ceeace ne-a îngreuiat mult nevoia de a reda aşa cum 
am dorit ţot tragicul situaţiei dela noi. Numai datorită luptei intreprinsă 
de presa naţionalistă, am putut t1,mple cu ceva marile goluri. 

In tot lungul cercetărilor noastre şi dealungul istoriei universale, 
n' am întânit nici un cuvânt~ bun despre Evrei -dela Babilon la Karl 
Marx, dela Tacitus la Spinoza, Berna.rd Lazare şi mai încoace, iar la 
noi, dela Petre Schiopu1, până în zilele noastre. Pentru toţi cercetătorii, 
evrei sau arieni, Evreii ne apar ca un popor duşman al adevărului şi 
crud, ca parazit şi neasimilabil - cu t:n cuvânt, ca un popor primejdios. 

Evreii sunt de dată recentă la noi. S' a împlinit abia un veac 
de când au început a se stabili cu gând de statornicire vecinică - întâi, 
ca cârciumari şi dţmătari, pe urmă- ca meseriaşi şi agenţi de legătură 
şi, mai încoace, ca mari negustori, industriaşi şi financiari, iar în ultima 
fază, ca acaparatori ai întregii noastre vieţi naţionale - capabili, să 
determine, cum. se exprimă un scriitor, crize economice şi financiare, 
să inlluenţeze soarta ţării, să colonizeze oraşe şi provincii, să impieteze 
asupra libertăţii unui mediu întreg. Necesaii unei societăţi în dezvolta
rea sa istorică, numai ca factor economic corect, ei au nesocotit~ însă, 
repede, acest atât de nobil rol şi au devenit, tot atât de repede, o pri
mejdie .despre care s'a dat de mult alarma, neauzită, însă, decât de foarte 
puţini şi foarte târziu. f 

DeŞi viaţa lor în Ţările Româneşti a fost o frăţească primire, 
ei nu s'au socotit, totuşi, demni de o asemenea atitudine, prin a se 
împrieteni şi asimila cu băştinaşii - proces care a avut ioc cu atâtea 
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masse de Slavi, Germani, Unguri, Greci, etc. - ci au trăit o viaţă 
de ghetto: cu moravuri şi apucături, cu tendinţe şi aspiraţii în contra
dicţie organică. cu moravurile şi aspiraţiile noastre. Aşa că n'au dovedit, 
niciodată şi cu nici un prilej, că ei, oaspeţi nedoriţi, erau obligaţi moral-
mente de a se fi integrat vieţii naţiunii şi. a statului român, în tot 
intervalul dezvoltării şi evoluţiei lui, în condiţii grele - adesea 

1

peste 
puterile mici şi slabe ale noastre. 

Din capul locului, ne-am propus să nu tratăm pe Evrei în abstract, 
d în ambianţa morală şi social-economică însufleţită de alţi agenţi. Şi 
am statornicit că, în organismul naţional; s'au distins ilustraţii demne 
d~ laudă şi că, încă, rezidă, în străfundurile poporului nostru, energii 
nebănuite. Pornind, însă, dela o premisă intenţionat falsă, a:r;n încărcat 
cu privilegii de tot felul şi pe oamenii de creaţie -foarte puţini, dar 
mai cu deosebire pe vagabonzi şi h<';imatloşi - imensa majoritate, 
indivizi certaţi cu legea. Şi, astfel, am creat o industrie privilegiată, un 

- comerţ privilegiat, o finanţă privilegiată, o şcoală potrivită scopurilor 
urmărite de Evrei, o avocătură şi architectură, o medicină şi farmacie, 
după dorinţele lor, iar din băştinaşi am făcut sau vite de muncă la Evrei 

·sau slujbaşi prost plătiţi în serviciul statului - cu forţă publică şi ju
stiţie, cu institut de emisiune şi cu tot angrenajul juridic şi economico
financiar la cheremul lor. Finanţe, proprietate, frumuseţea întreagă a 
ţării, tot binele, toată munca şi îndurarea unui întreg popor contribuie 
la bunăstarea evreiască. Pedeoparte, r8 milioane robotesc, din zori până 
în noapte, pe de altă parte, Evreii -'-neamul parazitar care huzureşte 
din această trudnică suferinţă a unei întregi colectivităţi. 
~ Au mai fost la noi şi Cherchezi şi Kurzi şi Lazi şi Turci şi Tătari 
~i Greci Kefaloniţi şi alte neamuri, dar marea lor parte a plecat fără 
părerea noastră de rău, fără a fle fi atacat fiinţa noastră etnică şi sufle
tească, restul s'a pierdut în marea massă a naţiunii, lăsând d.oar ca 
remivJscenţă ce%. ochi mongoli sau nume, ca Tătaru, Turcu, Cerchezu, 
etc. Pe câtă vreme; Evreii au adus cu ei destrămarea morală, Fiindcă 
a face negoţ, după Evrei, însemnază a specula ; a face industrie este 
a huzuri pe spinarea unui popor întreg; a face presă însemnează a săpF 
la temeliile morale ale instituţiunilor creştine, qdică a descompune, a 
destrăma. Aşa că, dacă au întemeiat industrii, şi-au asigurat, în prea
labil, şi legi de proteguire şi de punere la adăpost de orice concurenţă 
din afară şi, sub scutul acestor privilegii, ei au speculat munca şi agoni
sita unui întreg popor; dacă au îmtemeiat târguri şi târguşoare, aceasta 
n' au făcut-o de dragul unor înalte principii, ci ca să facă din ele vaduri 
de acaparare integrală şi sângeroasă a produselor; dacă au importat, 
capitaluri, au făcut-o în scopul de a aservi libertatea poporului şi de a 
exporta înzecit mai mult aur. Pe câtă vreme, a face negoţ şi a face in-
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dustrie - după vechii noştri :negustori şi industriaşi - însemna a 
îndeplini un sacerdoţiu, o funcţiune sodală în slujba norodului. Indus
triaşul şi negustorul trăiau în cuprinsul unei frăţii sau. bresle - o parte 
din beneficiu îl dăruiau operelor de caritate şi de valoare culturală mai 
largă sau mărginită la mahalaua sau la satul lor şi aveau de umplut 
golul unei cutii a Milelor. Şi toţi se mărgineau la câştiguri modeste şi 
munceau o viaţă întreagă ca să-şi statornicească un rost, nu erau biciuiţi 
de febra de a deveni bogaţi peste noapte, trecând peste mizeria obştească. 
Când interveneau tendinţe contrarii, atunci intervenea şi autoritatea 
cu toată a ei greutate ca să restabilească vechiul echilil;>ru. Şi nu s'atţ 
pomenit negustori cari să-şi renege angajamentele solemne legate numai 
prin garanţia sau greutatea cuvântului dat, fără hipoteci grele şi fără 
poliţă cu două sau trei giruri. Ci, sub povara cuvântului dat, deveneau, 
adesea, din bogaţi, oameni săraci şi se retrăgeau ca să-şi ducă cltimele 
zile în modestie, dar cu obrazul curat şi cinstirea cuvenită. 1) Dacă vom 
trage în cumpără numai dstrămarea morală ce au adus Evreii şi parte 
din străini acestei înalte concepţii despre negoţ şi industrie, va fi deajuns 
să stabilim enormele pagube ce le-am putut suferi numai sub acest raport. 
Destrămarea morală caracteristică activităţii acestui popor este coman
dată de doi factori de comandamentul talmudic după care Evreii sunt 
neamul ales şi, deci, chemat să stăpânească lumea şi de concepţia mate
rialistă asupra vieţii - ei trebue să stăpânească bogăţiile pământului 
şi, numai prin dezagregare morală, vor reuşi întru aceasta. 

Nicăiri şi:niciodată, n' au fost persecutaţi - la noi, nici nu se poate 
vorbi despre asemenea atitudini - aşa cum au vrut să arate scriitorii 
ce i-am lăsat să istorisească la începutul părţii a ~V. Numai popoarele, 
în mijlocul cărora s'au strecurat, au luat măsuri de apărare, instinctul 
lor de conservare a reacţionat. Şi au trăit, liberi în activitatea lor şi 
nesupăraţi, numai acolo unde au găsit condiţiuni prielnice de dezvoltare. 
Evreul unde găseşte împotrivire nu mai poate trăi ; unde se împiedică 
de o autoritate care ştie să-şi facă respectate legile, nu poate să răsufle ; 
unde găseşte spirit de economie, se simte sufocat; unde inventează 
gusturi anticipat, dar nu i se răspunde; unde nu reuşeşte să sape autori
tatea şi rezistenţa morală, acolo nu mai este ?-e el şi se mută pe alte 
meleaguri. In Ardeal, n'ar fi reuşit Evreii dacă nu erau luaţi în braţe 
de autoritatea maghiară cu credite largi şi legi draconice ca să-i năpus
tească înpotriva elementului românesc. In comunele aromâneşti din 

I) Este de cel mai ma.re. fnteres educativ şi instructiv să se viziteze pinacoteca 
Camereide Comerţ şi de Industrie din Bucureşti, unde dai, la tot pasul, de figuri, măreţe 
Şi bogate, ale vechilor noştri negustori, pe pânze în uleiu. Tot atât de instructiv şi 
educativ este şi :Muzeul care conţine vechile noastre zapise, corespondenţa şi atâtea 
materiale ce aparţineau acestor negustori. 
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Macedonia nu s'au încumetat să se aşeze, fiindcă se.loveau de rezistenţa 
mai tenace a elementului autochton. In Ţările Nordice, n'au găsit at
mosferă prinidoasă. 

Di11 toate cele expuse până aci reise un mare adevăr : Evreii sunt 
un popor primejdios - aiurea, ca şi la noi. Evreii sunt primejdioşi prin 
toate ale lor aptitudini şi apucături, dar şi prin solidaritatea de rasă 
care leagă pe toţi Evreii din orice colţ al lumii cu cei dela noi, cari, şi 

aceştia, sunt legaţi; prin aceleaşi tainice şi trainice legăminte, dela unul 
la altul - cel dela Sătmar şi dela Hotin cu cel dela Bucureşti şi 1'.
Severin. focă ceva. Ei mai sunt legaţi şi prin legături mai intime, de 
familie : un Evreu dela noi are câte un frate sau văr, câte un copil, 
nepot sau cumnat, răspândiţi, toţi aceştia,-nu fără rost şi precugetare, 
în marile centre ale Europei - ba şi dincolo de Ocean. Şi, prin aceşti 
agenţi, în raporturi foarte strânse unii cu alţii, stăpânesc toate legăturile 
şi nevoile, toate corespondenţele :noastre cu străinătatea. In asemenea 
condiţiuni, biata noastră ţară este întreţesută într'un păienjeniş din 
care nu va putea să scape, dacă nu ţinem seamă de această solidaritate 
ce caracterizează şi cimentează poporul lui Isreal, precum şi de dreptul 
nostru suveran de ,k'l. n~organiza, potrivit nevoilor prezente şi aspira
ţiilor noastre de viitor. 

Avem o ţară bogată în toate - în bogăţii fizice şi în element uman ' 
capabil sau destul de maleabil să răspundă oricăror chemări. Dacă 
suntem; însă, o ţară bogată şi râvnită de toţi, suntem, în schimb, o ţară 
cu populaţie săracă şi batjocorâtă. Noi trebuie să avem încredere în 
steaua :noastră, în misiunea noastră europeană. Şi, de aci, ţara noastră 
trebueşte administrată în condiţii ca pe întinsul ei să trăiască un popor 
îndestulat şi mândru de sine. 

Dar pentru aceasta se impune să căpătăm un nou sistem de apucă
turi. Din paralela între psihologia şi etica poporului nostru cu acelea ale 
poporului evreu, rezultă că am avut raţiuni suficiente să ieşim striviţi 
din lupta cu acest popor. Mai presus ca toate, ne lipsesc însuşirile ce 
caracterizează o clasă burgheză - corectă şi cre'.1toare. Noţiunea de 
clasă burgheză implică un mănunchiu de stări psihologice şi etice cari 
îi constituie esenţa. Anume : o voinţă perseverentă ; muncă - dar 
muncă disciplinată ; simţ de ordine şi de răspundere în toate, precum 
şi un cult pentru profesiunea aleasă ; spirit de iniţiativă şi de economie 
a timpului şi banului, dus adesea la zgârcenie; respectul cuvântului 
dat ; atenţie susţinută şi multilaterală, ceeace întăreşte s:lmţul de pre
vedere ; aptitudini moştenite sau· căpătate prin educaţie ; curaj în tdt 
"ceeace întreprindem - după o matură chibzuinţă; o ţinută etică .cât 
mai apropiată de aceea a vechilor noştri negustori. 

Toate acestea le vom putea căpăta prin o reorganizare profundă 
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a felu!ui nostru de a simţi, cugeta şi focra - ca individ şi ca stat. Ţara 
aceasta trebue smulsă din ghiarele iudaismului. Problema evreiască 

trebueşte rezolvată şi pe cale internă şi pe cale internaţională. Pe cale 
internă, pregătindu-ne noi înşine de a le lua locul, pentru ca alţii străini 
să nu vie a se substitui lor. Urmând ca, la apropiatul tratat de pace, 
să se dea soluţia definitivă acestei probleme care ne-a turburat viaţa 
naţională dela aşezarea lor printre noi. Şi, atunci, pe Evreii buni -
- foarte puţini la număr - cari ne-au cinstit munca, cultura şi idea
lurile, îi vom regreta, pe câtă vreme, Evreilor răi, cari nu s'au putut 
lepăda de tainiţele Talmudului, din vina lor şi numai i lor, nevrând 
să se încadreze unei vieţi ordonate şi creatoare, să le grăbim plecarea, 
chiar cu cele mai grele jertfe băneşti. 

Una din primele reforme care ne va duce la ţintă este reorganizarea 
şcoalei - cea teoretică şi cea practică - după principii cu totul prag
matice, în vederea pregătirii elementelor capaE>ile de iniţiativă în orice 
do:ineniu. Şcoala care, pe r929-38, ne-a dat circa 3000 alacişti români 
şi a scos pe piaţă, până în r940, câţiva negustori cari nu trec dincolo 
de numătul zece, o asemenea şcoală nu poate fif.umită şcoală naţională. 
Şcoala aceasta nouă este datoare-să ne.înveţe toate însuşirile ce constitue 

. noţiunea de clasă burgheză. Şi această şcoală va trebui să formeze în 
noi încă şi vechile noastre virtuţi burgheze. In ·caz contrariu, izbânda 
- spre marea noastră durere - nu va fi a noastră. Căci ce va însemna 
oare dacă noi vom fi spoliatorii şi nu Evreii sau alţii ? In acest caz, pe 
vasta şi complicata scenă a vieţii economice, va trona, mereu, aceiaşi 
minciună şi acelqş parazitism care ne-a dus la destrămarrn de astăzi. 

ConcomitE.nt cu aceasta, va trebui să intervină încă doi factori : 
un sistem de legi de proteguire severă a capitalulni financiar şi uman 
autochton, a comerţului şi industriei româneşti şi organizarea unui credit 
larg, pe garanţii reale, dar şi pe garanţii mutuale, între nouii negustori 
şi industriaşi. Sub acest raport, instituţiunile d.e eredit vor trebui să-şi 
exercite marea lor chemare, contribuind, fiecare din ele, după puteri, 
la formarea şi întărirea clasei burgheze româneşti. Dacă şi de astădată, 
vor abdica dela rolul lor atât de măreţ, atunci ele vor rălnâne nişte 
spelunci cari au urmărit interese egoiste şi numai atât. Preoţi şi învăţă
tori, chiar intelectualii şi corpurile constituite sunt chemate, fiecare, 
să-şi facă· datoria, îndrumât1d şi încurajM1d, sub toate formele. Una din 
marile îndatoriri este şi aceea de a învăţa pe ţăran să m1111cească, aca~ ă 
la el, în vacanţele lui atât de lungi. Patria se poate ridica numai 
prin m1111ca tuturora şi; numai prin muncă, îşi va îndeplini misiunea 
în Europa nouă. 

D-l prof. S. Mehedinţi, în prefaţa lucrării „Aromânii", aşternea· 
aseste amarnice gânduri şi convingeri :„ Cum au dat (Rotnânii Macedo~ 

neni) străinilor, aşa au dat şi :fraţilor lor din stânga Dunării. E destul · 
să amintim pe Şaguna, Mocioni şi alţi fruntaşi ai Românism~hti. Ce ar 
fi fos~ Ro1nânii din Ardeal, fără marele mitropolit şi om de stat 
Andrei Şa~u:ia? Şi ne-ar fi dat şi, mai mult, tuturor Românilor legaţi 
de Carpaţi ş1 Dunăre, dacă am fi fost mai ·chibzuiţi. In secolul al 
I9-foa, .c~nd s'a. ivit marea invazie evreiască, în loc să ajute pe Sârbi, 
Bulgari ş1 Greci, cu munca ~i cu averile lor (câte danii mari numai în 
Grecia !) . Aro~ânii, ca burghezi, ar fi putut împiedeca la timp năvala 
negustorilor ş1 meseriaşilor străini în oraşele României~ Iar în secolul 
al 20-lea, după întregirea hotarelor statului român, ei ar fi fost ele
mentul cel mai potrivit să se măsoare cu insulele alogene din Banat 
Ardeal, Bucovina şi alte ţinuturi, unde stăpânirea dusmanilor ne-a dănii~ 
cu o burghezie atât de pestriţă". Şi ceva mai jos : ,: Urmaşilor nu le va 
veni să cre~d~ o sm~nt~nie.~t~t de odioasă. Cui va putea intra în cap că 
s:atul roman mtreg1t, m cei dm urmă zece ani, n'a mai găsit de cuvinţă 
sa dea paşaport Românilor din Balcani, ca să se aşeze în România? 
De înţeles,_ nu va înţelege nimeni această sălbatecă prostie, dar de ble
ste1:1at e sigur că toţi / urmaşii noştri vor blest€:ma pe cei care au ză
~orit uşa din faţă înaintea fraţilor, deschizând-o pe cea din dos (ba uneori 
ş1 pe cea din faţă) streinilor". Iar r rof. A. Cardaş spunea undeva : 
·. ·. · credem că Românii macedoneni sunt cei mai indica ţi pentru ase
menea mari realizări în satele moldoveneşti". 

Am reprodus aceste citate ca să reamintim, încăodată, că, în 
nea:11':,l româ:iesc, rezidă ~nergii creatoare, înzestrate cu însuşiri de na
tura s~ se maso~r~ tocmai cu acel popor proclamat ca singurul capabil 
să faca negoţ ş1 mdustîie. Din fericire, în neamul nostru ro r:ânesc 
să~ăşluesc atâtei energii încă nepuse în valoare, aflate - unele în cu~ 
prinsul hotarelor, ca. Mărgineni, Mocani, Olteni, etc., altele zvârlite 
de o soart:ă nenorocoas~ şi ~e complicităţi criminale dincolo de graniţele 
actuale. Şl peste Atlantic-şi unii şi alţii dascăli capabili să formeze 0 

clas.'i burgheză din elemente autochtone. 
Et ceterum censeo ... 
Problema evreiască trebuieşte definitiv lichidată ! 



îipărit in atelierele S. A. R. "Cartea Românească", dîn 13ucureştf 
Bui. Regele Carol I Nr. 3, Reg. Corn. Nr. 311/931 Soc. Ilfov, în luna Sept. 1943. 



DE ACELAŞ AUTOR: 

,.. 
„ AR O AN I I" 
COMERî, INDUSTRIE, ARTE, EXPANSIUNE, ClVIUZATIE 

D I S T I N SĂ, Î N S E Z I U NE A 1 9 3 7, 

DE ACADEMIA ROMÂNĂ' CU 

„MARELE PREMIU NĂSTUREL" 


