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Cuvinte lămuritoare. 

  

Peniru ca cetiforii din popor, — peniru cari 

mai ales se tipărește această cărlicică, fâlcuin- 
_du-se în ea pe limba poporală vorbirea marelui 

patriot care a fost poetul Vasile Alexandri, — să 

înțeleagă deplin rostul ei, dăm aci câteva lămuriri: 

Pe la începutul veacului trecut, când ţările 

române Moldova şi Muntenia, erau încă năcăjite 
de stăpânire streină, de cea turcească, pe lângă 

care intraseră în țări mulțime de Greci specula- 
tori, — începuseră a se îurişa şi un număr mai 

mare de |idani. Aceştia se așezaseră mai mulţi 
prin sate, cări-aei eau ei destui oameni iără 

învățătură și uşor de înşelat, de pe cari puteau 
(cum pot și azi) să îacă prea uşor averi mari, 

Pentru a se îmbogăți repede, evreii săvirşeau a- 

devărate crime față de poporul dela sate: Îl amă- 

geau la beutură, și celor mai lipsiţi li-o îmbiau fără 

bani, scriind numai în cărțuliile lor, că ce li-au 
dat. lar când creştinul îi era dator 100 ori 200 de 
Lei (pe atunci sumă mare) cârcimarul îi punea 

otravă în beutură ori i-o aurunca în fântână, de 
pierea omul. Atunci scofându-şi hârtia, scria în
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loc de 10 câte 100, în loc de 100, 300 ori 400 
și îi lua averea, casa, vituțele. 

Lucrurile acestea s'au adeverit în faţa îri- 
bunalelor în multele procese ce sau iscat din a- 
cesfe fărădelegi. Şi atunci stăpânirile țărilor zu 
adus Legea, care Jidanului nu-i mai dădea 
voie să se așeze la sat, nici, să aibă proprieiate 
(moşie), nici prăvălie (boltă) la sate, fiind el un 
om primejdios, ucigaş din ascuns, care se folo- 
seşte în chip fioros de nepriceperea bietului 
popor țăran! 

Această oprelişte era cuprinsă în așazisul. 
„Articolul 7“ din Constituţie (din Legea de teme- 
lie a ţării). 

In femeiul aceliii articol (paragrat) 7, Evreii 
n'aveau nici drepturi politice (drept de vot şi cele 
ce urmează din drepturile cetăţeneşti). Asta şi 
peniru cuvântul, că și aşa cei mai mulţi erau 

„Venelici strecuraţi pe îuriș, pe nesimţite în fară 
şi fără nici o credință către ea, — cărora nuli 
se cădea să aibă „drepturi“ la tel cu vechii ce- 
tățeni pe cari se sprijinea țara de sute de ani. 

* 

După războiul din 1878/79, când România, 
alăturea de Ruși, bătuse pe Turci și-și zmulsese 
neafârnarea cu preţul sângelui său scump, vărsat 
din belşug la Plevna, Griviţa, Vidin, Palanca şi 
celelalte, — la marele Sfat de Pace inut la Berlin, 
unde marile State aveau să-i întărească neatâtr- 
narea câștigată prin vitejie, şi s'o scrie în Con- 
tractul (Trafatul) de Pace, — sau pus jidovii pe
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„lângă diplomaţii țărilor mari, şi ştiind că toate 

statele au mereu lipsă de bani, le-au promis (fă- 
găduit) fot îelul de împrumuturi dela bancherii 

lor cei mari, — dar ei, diplomaţii marilor State, 

să silească pe România acum, la închee- 

rea păcii, să primească în șirul cetățenilor săi şi 
pe Jidani şi să le dee drepturi ca ori-şi-cărui ce- 

fățean creştin! Că de unde nu, marile Puteri nu-i 
vor recunoaște neatârnarea faţă de Turci! 

Şi pentru ca cererea să prindă, — au făcut 

să urle codrul de gazete mari streine (cumpărate 
de ei), asurzînd urechile lumii cu poveşti, că Ro- 

"mânia e așa şi aşa de „barbară“ față de harnica 
pătură de jidani muncitori, că nu le dă drepturile 

pe care le au în alte ţări mari, că-i omoară în 
progromuri (ucideri cu grămada), — și câte toatel 

Acum că-i țară încă sub stăpânire streină (tur- 

cească şi în parte rusească) e așa de crudă cu ne- 

„ norociţii de Jidani, dar mi-te după ce ţara va a- 

junge neafârnată! Acu-i vremea să pășască la mij- 

loc marile State şi să-i poruncească să dee evrei- 
lor drepturi la îel cu cele pe cari le au în alte state! 

Şi ponegrirea a prins foarte, — căci sfrăină- 

tatea nu cunoaștea România aproape de loc şi cre- 

dea ori-ce boroboaţă ce i se spunea despre o 
astiel de Cenuşotcă necunoscută... 

Tâlharii de drumul mate, care stau anume 

la răspântiile [Istoriei și a marilor înforsături în 

viața popoarelor, pentru a pune unuia ori altuia 

pistolul în pept, — au ales bine clipa de a pune 

României arma 'n pepf...



Şi se văzu durerosul fapt, că naţiuni lumi- 
nate, ca Franţa, Italia; Austro-Ungaria, Germania, 
— deteră crezare fipetelor jidoveşti şi cererii ma- 
rilor lor bancheri, şi — pășşiră pe placul acelora, 

împotriva nevinovatei Cenușotce, a României, şi 
spuseră: . 

— O îi! Trebue să facem aşa. Cerem Ro- 
mâniei, că, dacă vrea să-i cunoaştem neatâr- 
narea îaţă de Turci, şi să i-o înscriem în Con- 
tractul de pace, — ea să-şi schimbe acel „Arii- 
col 7“ din Constituţia ei şi să dee şi Evreilor 
drepturi cetăţeneşti, ca şi neamurilor creştine, ca 
Şi poporului său românesc! 

Și trimiseră vorbă României: Adună-ţi iute 
Marele Siat a! Deputaţilor şi Senatorilor, şi îă 
schimbarea asta! Pâm'atunci nu iscălim Contrac- 
tul (Tratatul) de pace, şi nu eşti recunoscută ca 
fară neatârnatăl.. Ă 

Sub amenințarea aceasta Sfatul Țării Ro- 
mâneşti se văzu silit a se aduna și a chibzui. 

Ce să facem? 
„Să nu dăm Jidanilor drepturile ce le cere Sia- 

tul dela Berlin și aşa să nu ni se recunoască ne- 
atârnarea?, ori, de dragul neatârnării, să ne umi- 
lim dând drepturi acestor vipere din casa noastră? 

Şi au zis atunci conducătorii ţării: Nu ne 
putem lipsi de îructul războiului nostru... Ni se 
pune cuțitul în gât... Nu avem putere de a ne feri 
de această nenorocire... S'o primim. Schimbăm 
articolul 7... Dar cercăm să ne apărăm şi 
n0i cât putem, chiar prin noua lege..
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S'au rostit vorbiri mari şi îndurerafe şi în 

adunarea Deputaţilor şi în cea a Senatorilor. 

Printre acele vorbiri îngrijorate, se ri- 

“ dică mai ales două prin strălucita lor desvoltare 

şi luminare a lucrului: Vorbirea marelui învățat 

Filosoful Conta, rostită în Adunarea Deputaţilor, 

şi vorbirea poetului Vasile Alexandri, mare 

patriot, rostită în Adunarea Senatorilor. 

Pentru cei cari nu ştiu destul de bine cine 

a fost Vasile Alexandri, spunem aci, că el a 

îost fiu al pământuiui Moldovei, născut la Ba- 

cău, din familie aleasă, cu moşie la Mirceşti, 

şi vedea cum asupra acelei țări dragi, încep a se 

răvărsa în chip tot mai îngrijorător valurile de 

Evrei... El cunoştea pe țăranul român,ca un co- 

pil de ţăran, şi-i iubea pe țărani” şi-i preţuia ca 

pe „talpa-ţării“, care de-o îi sănătoasă, îi-va 

și fara puţernică, de-o îi mâncată de cari, clăti- 

na-se-va şi statul clădit pe acea talpă. Ca boer 

cu moşie, avea și el, după obiceiul vremii, un 

număr măricel de Țigani lucrători pe moșie, ca 

clăcași, iobagi, robi. Nu-i plăcea lui acest lucru, 

ca să mai vadă robi şi în veacul ce se zicea 

„al luminei“, şi într'o bună zi dete ştire robilor 

"săi pârliți de pe moşie, că — sunt liberi! 

Trăiască şi ei în rând cu oamenii, înjghebeze-și 

și ei gospodărie şi viaţă de oameni)... lubea are 

poporul şi-l. dorea ferit de tot ce-i e spre rău. A 

iucrat din răsputeri peniru unirea întruna a celor 

două țări surori ce trăiâu încă despărțite: Mol- 

dova şi Muntenia, până a reuşit a le vedea unite.



El a scris în acele zile „Hora Unirii“: 

— „Hai să dăm mână cu mână, 
« Cei cu inimă română!,..“ — 

El a cântat apoi vitejiile dorobanţilor dela 
Plevna şi Griviţa, — şi în una din poeziile acestor 
zile de mărire a neamului, a scris versul profetic: 

„Viitor de aur România are 

Şi prevăd prin veacuri a ei înălţare!...“ 

Și wau trebuit să freacă veacuri, ci doar o jumă- 

fate bună de veac, şi aceea ce el prorocea: s'a 

împlinit! . 

Ei, bine, capul acesta luminat, care a auzit 

așa de curat chemarea vremii şi o împli- 

nea pe ea chiar nainfe de soroc, şi ochiul acesta 

care vedea aşa de curai viitorul, — acest cap 
luminat şi ochiu bine văzător, sa îngrozit de 

nenorocirea ce vedea că se abate asu- 

pra acestui neam drag lui şi a ţării lui 

scumpe, prin năvala evreiască în fară, 
şi prin năzuințele ei de a se înălța pe treptele 

ducătoare la putere, la stăpânire, — și de aceea 
a vorbit în Siatul Țării aşa de hotărît, așa de 

„ luminat despre acest lucru, precum. vedeţi î în pa- 

ginile ce urmează. 
Au mai vorbit şi alţii cu inimi îndurerat, şi 

în Adunarea Deputaţilor şi în a Senatorilor, — dar 
pe urmă... s'au supus apăsării împrejurărilor şi 

au primit schimbarea poruncită dela Berlin! Au 
scos din „Constituţia“ ţării arlicolul 7, cel cu opre- 
liștea, şi lau înlocuit cu altul...
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Luminaţii patrioţi însă au luat chiar în noua 

Lege o măsură de apărare, în forma aceea, că 

au zis: 

Vor îi primiţi. şi Evreii în rândul „cetă- 

țenilor*“ români, dar fiecare, care vrea să ie 

„cetățean“, să înainteze cerere către Siatul 

Țării, şi acela să-l primească, dacă siă de 10 ani 

în țară şi împlineşte cerințele unui cetățean... 

Toi se punea prin aceasta o strecură- 

toare, ca să nu între în şirele „cetăţenilor“ foţi 

venelicii, toți aduşii de vânt cu grămada! 

(Acum, după războiul din urmă, avem du- 

rere. şi mai mare: Tâlharii de drumul mare, ne 

pândiră iară, şi tăcură, cu aceleaşi mijloace, să-i 

primim în Romănia-mare, pe toţi, cu. buni, cu 

răi, în rînd cu noil Ni sa dat adecă lovitură şi 

mai grea ca cea dela 1879, pentru apărarea noas- 

tră față de acești venetici primejdioși!) 

Lupta inimilor curafe româneşti dela 1869 

în Sfatul Ţării de atunci, — e viu oglindită în 

cele două vorbiri: alui Vasile Alexandri, şi a 

filosolului Conta. De aceea le dăm pe amân- 

două în 2 broşuri (cărticele), ca să le poată ceti 

tot Românul azi, după jumătate de veac, — căci 

ele se potrivesc par'că și mai multazi 

pentru ţara noastră şi stările din ea şi peniru 

primejdiile ce-i ameninţă viitorul, — _decum se  po- 

friveau la 1879... 

Stările, din acest punct de vedere, nu s'au: E 

„îmbunătăţit, ci s'au chiar înrăit, — pentru-că 

conducătorii politici ai acelor zile hotărîtoare şi
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apoi a celor următoare, nu au ascultat de glasu- 

rile de proroci a celor doi luminaţi bărbaţi ai 
neamului, ” 

Glasul lor parcă ne strigă azi, mai tare ca 

ori-care altădată, din mormânt, ba din Cer, A să ne 
trezim din orbirea noastră! Să vedem în ce pri- 

mejdie era neamul atunci, şi să înțelegem cu cât 

“a crescut de atunci până azi primejdia! 

Cetiţi acum, şi ascultați ce spunea poetul 

Vasile Alexandri în Adunarea Senatorilor Româ- 
niei la 1879, când li se cerea să şteargă din Con- 

stituție „Articolul 7“ cel. opritor, şi să deschidă 

Evreiloilor ușa spre a înira în rândul cetăţenilor 
țării, la fel îndreptăţiți cu vechiul neam susțină- 

tor de stat, cu neamul românesc, în Țara ajunsă 

liberă. 

2



| D-lor Senatori! Voiu vorbi foarte pu- 

țin, mai cu seamă după ce legea a fost 

votată de' Adunarea Deputaţilor. Sunt singur 

în secțiunile onoratului Senat (comisiile 

restrânse, alese dintre senatori pentru îna- 

inte cercetâre şi pregătire a legii ce va 

_ veni în desbatere), care nu primesc schim- 

barea articolului 7. Ținuta mea, prin ur- 

mare, este foarte grea. Insă voi avea cu- 

rajul de a o susținea, pentru că sunt con- 

aus de conştiinţa mea (de sufletul meu). 

__ D-lor Senatori! Astăzi Romănia vine 

înaintea noastră cu istoria sa în mână, pen- 

tru ca noi să scriem pe: paginile sale sau 

umilirea și perderea neamului nostru, Sau 

" pășirea bărbătească la mântuirea lui! 

Stare dureroasă pentru Patria Ro- 

mână! Stare grea pentru senatorii Români! 

In faţa “acestei stări, fără samăn în 

istoria lumii, trebue să ştim a ne ridica 

cu inima şi cu cugetul la înălțimea da- 

toriei noastre, fără patimi, fără porniri 

aspre, dar cu duh liniştit, cu patriotism lu- 

minat (curată iubire de ţară) și cu nobilul
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curagiu ce se cere dela oameni chemaţi 
a hotărî de soarta ţării lor! 

Să ne urcăm dar pe această tribună 
' (masă ridicată - pentru vorbitori), conduși 
numai de glasul conștiinței noastre (a su- 
fletului din noi), şi feriţi de ori-ce simţă- 
mânt de duşmănie împotriva nimănui, nici 
chiar împotriva articolului 44 din tratatul . 
dela Berlin (Contractul de pace, care cere 
umilirea), nici chiar în potriva Al/ranfei /s- 
raelite (marea Insotire a Jidanilor de pe 
glob, care se mestecă în trebile ţărilor!), 
cărora datorește România cumpăna în- 
spăimântătoare în care se găsește astăzi. 

Voiu zice mai mult: Departe de a i 
dușmani, să le fim oarecum recunoscători 
(mulțumitori), căci Alianţa lIsraelită, prin 
dorinţa-i nerăbdătoare "şi nechibzuită, de 
a câştiga grabnic drepturi civile şi politice 
pentru cei de-o religie cu ea, cât şi arti- 
colul 44 din Tratat (din Contractul de pace) 
care ne porunceşte nouă, într'un chip dra- 
conic, împlinirea acelei "dorinţe, fără a-i: 
păsa de nevoile noastre, -— ne-au deschis 
ochii asupra primejdiei ce ne amenință, și 
au deșteptat în noi simțământul păstrârii 
de sine naționale.*) 

*) Aşa grăia poetul curat văzător la 1879, 
Spunea că Evreii, prin îmbulzala lor asupra nea-, 
mului românesc în ţara lui, iau deschis ochii 
asupra primejdiei pe care aceia o aduc asupra
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Eram adormiţi pe patul nepăsării, 

pat vecin cu mormântul. Suntem acum 

treziţi!... Să fim dar treji, la postul ce 

ne-a încredinţat patria noastră, și să pri- 

vim cu ochi pătrunzători starea. ce se face 

Romăniei de Congresul dela Berlin, pentru 

ca, în cunoștință de lucru și cu mâna pe 

suflet, să luăm o hotărâre bărbătească, 

dreaptă, vrednică de noi! i. 

Ce vedem azi în această parte de lume 

ce se numeşte România? | 

Vedem un popor blând, îndurat, pri- 

mitor, înţelegător, iubitor de înaintare, gata 

a. se face una cu naţiile cele mai luminate, 

îngăduitor în ce priveşte religia (credinţa) 

altora; un popor care timp de' mai multe 

veacuri de restrişte, de lupte crâncene, a 

ştiut, prin o politică dibace şi prin vitejia 

lui, să-şi păstreze naționalitatea (neamul) 

şi să-şi scape moşia de poftele nesățioase 

ale puternicilor săi vecini; un popor care 

“ întPun număr mic de ani, a întăptuit cu 

linişte, în sânul ţării sale astfel de schim- 

bări ale vieţii, care la alte naţii au cerut 

sutimi de ani şi pe cari le-au putut înde- 

plini numai după-ce Sau vărsaț râuri de 

viitorului neamului românesc în România. Du- 

rere, ochii deschişi pe-o clipă, Sau închis prea 

curând iară, căci a urmat o nouă adormire asu- 

pra acestei primejdii, care până azi a crescut de 

zece ori pe cât era atunci!..
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sânge; un popor care s'au făcut cunoscut . 
în ochii lumii și prin însușirile sufletului, şi 
prin ale inimii, și prin desvoltarea puterii” 
sale de înţelegere, şi prin bărbăţia sa. E 
poporul român stăpân pe o ţară frumoasă, 
mănoasă şi sortită, prin aşezarea ei, de a fi: 
poarta de întrare în biserica luminii celei 
nouă, la marginea Orientului încă barbar!... 

Acest popor a avut din vechime şi 
până în zilele noastre, cea mai stranie, cea 
mai primejdioasă aşezare pentru ființa sa 
națională, fiind o colonie latină perdută 
între alte mari ginte de sânge străin. Veş- 
nic el s'a găsit față cu un nou duşman, 
cu o nouă ameninţare: Când cu săl- 
batecile horde dela Miazănoapte, când cu 
potopul din Asia, care s'a revărsat peste o 
parte din Europa răsăriteană, când cu ne- 
număratele încercări de cotropire ale veci- 
nilor săi: “Tătari,, Unguri, Poloni, etc., când 
cu otrava de moravuri a Fanarioţilor, când 
cu braţul apăsător al protectoratului (scu- 
tului) rusesc, — şi câte alte nenorociri, 
ișvorite din înăuntru și din afară... 

Și bietul vultur românesc, prins în 
lupte uriaşe şi de veacuri, deşi a perdut 
două pene scumpe din aripile lui, una peste 
Carpaţi (Bucovina) și alta peste Prut (Ba- 
Sarabia), a eşit biruitor asupra acelei soarte 
ce l-a prigonit, cu inima întreagă, cu ca- 
pul teafăr!...



15 

In sfârşit a dat pept cu Turcul care!l 
ținea în vasalitate (supunere) de 400 de 
ani, şi-a recâştigat neatârnarea vitejeşte, 
atrăgându-şi laudele Europei. Și când, săr- 
manul, se credea scuturat de greutatea 
nenorocirilor, când se credea întrat într'o 
viață scutită de griji și de lupte, — iată 
că se găsește față cu — năvălirea Isra- 
elifă !... Și, ce-i mai îngrozitor pentru el, 
față cu o judecată adusă de puterile mari 
ale Europei, iudecată ce pune în primej- 
die viitorul lui (a poporului român), na- 
ționalitatea lui, și chiar avutul său stra- 
moșesc: moșia lui!*) 

Ce este această nouă cumpănă (nouă 
încercare)? Ce este această nouă năvălire ? 
Cine sunt năvălitorii, de unde vin, ce vreau ? 
Şi cine este noul Moisi care-i conduce la 

*) Curat povestea hoţilor de drumul mare, 
cari stau la răspântiile drumurilor şi te atacă pe 
neaşteptate, pe furiş!... În viaţa popoarelor răs- 
pântie de drum sunt războaiele. Acelea hotă- 
răsc, că poporul încăerat în războiu să ajungă la 
mai bine ori la mai rău. Şi hoţii de drumul mare 
în viaţa popoarelor, Jidanii, atunci stau mai aprigi 
pe pândă: unde pe cine să-l atace, să-l strâmto- 
reze, să-l stoarcă cumva ?.. Aşa pândiră, iată, Ro- 
mânia la răspântia de drum la care ajunsese după 
războiul din 1877—78, şi aşa o pândiră şi o ata- 
cară după războiul cel mare din 1916—18, stor- 
cându-şi ei, fără nici o jertfă, alt rând de drep- 
turi, şi mai mari, şi mai: primejdioase pentru viaţa 
neamului nostru în ţara lui, decât cele dela 1879!
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noul „pământ al făgăduinței“, așezat astă- 
dată pe malurile Dunării ? 

„ Cine sunt năvălitorii? Sunt un popor 
viu, isteţ, neobosit întru îndeplinirea che- 
mării sale; sunt închinătorii: celui mai orb 
fanatism religios (adecă cari ţin mai Or- 
biş la credința lor); cei mai nesuteritori 
iață de alte neamuri şi de alte credinţe 
din toţi locuitorii pământului, cei mai peste 
putință de a îi amestecați cu celelalte po- 
poare ale lumii! Credincioşi până la moarte 
religiei lor, capii lor sunt Rabinii, cari fac 
legi anume, osebite, pentru ei; patria lor 
e Talmudul (legea lor cea ascunsă, a doua 
Biblie a lor, îndemnătoare€ nu la iubire, ci 
la ură, la prăpăd îață de celelalte popoare)! 
Puterea lor e nemăsurată, căci se reazămă 
şi se întemeiază pe două alte puteri: franc- 
masoneria (Subsăparea) religioasă și aurul! 

De unde vin aceşti năvălitori ? Jude- 
când după numărul spăimântător ce curge 
necontenit peste toate graniţele țării, pe 
toate potecile munților, peste plaiuri şi peste 
ape, ar crede cineva că ei fug alungați de 
undeva, căci năvălirea lor e ca cea a po- poarelor din. veacurile trecute. o 

“Insă nu!... Ei vin. în cea mai mare 
parte din Impărăţia Austriei, unde Evreii 
se bucură de scutul legilor şi unde au că- pătat chiar: drepturi civile şi politice. Ei vin şi din Rusia, care le-a dat dreptul de
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a ajunge proprietari... Fug dară — de 
bine!... Pentru ce?... Aici e faina care 
trebue să ne pue pe gânduri!") | 

Ce vreau. ei la noi?... O stare mai 
prielnică ca acolo? Nu, căci după plân- 
gerile lor, țara noastră este ţara „prigoni- 
rilor“ !... Vreau patrie ? Nu! Căci patria lor 
este Talmudul; în el cred, în el vieţuesc, 
în el mor! Şi acest fanatism (alipire oarbă 
la legea lor) face tăria lor, căci el îi o- 
preşte de a se amesteca cu cele- 
lalte popoare şi de a se contopi în 
ele; îi ţie ca o nație străină între cele- 
lalte națiuni, ca un — Stat în Stat!?) - 

Ei “caută dar' aici la noi, nu o așe- 
zare socială, nu o patrie, dar o simplă pro- 
prietate (stăpânie) lesne de dobândit, ief- 
tină de cumpărat; o proprietate pe care 
să o poată trece către ori-cine altul, când 
această vânzare le-ar veni la socoteală; 

:) Cu cât mai mult trebue aceleaşi stări de 
lucruri şi arătări, cari se urmează şi azi după răz- 
boiul cel mare, încă în măsură mai mare ca la 
1879, — să ne pună pe gânduri!.. 

2) Acest „stat în stat“ atunci îl voiau. Azi 
Pau ajuns... Ba încep să fie-un Supra-Stat în 
Statul nostru | Ne controlează toată viaţa de obşte, 
încep să se amestece în şcoli, cercetându-ne, ca 
nişte: stăpâni, cărţile de şcoală, ca să nu cuprindă 
o vorbă rea despre ei, despre bunii de Evrei. Ne 

cârmuesc viaţa economică şi încep să dee ton (glas 
hotărâtor) şi în politica ţării! . Editura. 

! 2 
[i
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__o proprietate care, prin aşezarea ei, să le 
fie ca o tarabă deschisă pe pragul ce 
desparte Răsăritul de Apus. - | 

Găsindu-se înecaţi între milioanele de 
locuitori ai marilor țări Europene, ei vreau 
la rândul lor să înece pe un popor mic, 

şi, prin ajutorul capitalurilor (grămezilor de 
bani) ce au, să ajungă a fi proprietari şi ai 
pământului acelui popor, iar din vechii 

" stăpâni ai ţării, să facă nişte sclavi,. pre- 
cum sunt: astăzi țăranii-:din Galiţia şi cei 
“din o parte a Bucovinei!...%) 

lată cum se înțelege această nouă... 
nu zic „cruciadă“, cuvântul nefiind po- 
trivit cu iudaismul,... voi zice dar: această 
nouă /udaiadă... („Cru cia de“ au fost răz- 
boaiele creștinilor duse sub steagul 
crucii, pentru alungarea stăpânirilor pă- 
gâne dela Locurile sfinte. Năvalei de acum 
a ludeilor spre noi, Vasile Alexandri le 
zice binenimerit: „ludaiade“). 

Țara e frumoasă, îmbelșugată; ea are 
oraşe mari, drumuri de îicr, șosele, aşe- 

*) Atunci voiau numai să ajungă la drept 
de a avea şi pământul în mâna lor. Azi acest drept 
îl au. Şi ei au pus, în unele părţi ale ţării, -prin 
Moldova mai ales, mâna pe întinderi uriaşe de 
pământ... Ne scot poporul şi din glia lui, plătin- 
du-i-o bine, numai ca să ajungă ei stăpâni ai ace- 
lei glii, — “apoi ca robi ai lor, vin ei de bună voe 
foştii proprietari, săracii plugari români... Edit,
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zeminte desvoltate, şi un popor cam — 
neprevăzător, ca toate popoarele de. 
viță latină!... Ce-i mai ușor decât a te 
așeza tu în locul locuitorilor acestei țări 
(atât de îndelungrăbdători şi nebuni de în- 
găduitori!), şi a face din țara întreagă o 
proprietate Israelită?.. 

Dacă acesta este planul năvălitorilor 
de astăzi, precum totul ne facea o crede 
că este, el probează: încă odată duhul în- 
treprinzător al neamului israelit, şi departe 

„de a-i atrage un blam (ocară), el e de 
„natură de a-i atrage lauda şi admirarea 
oamenilor — practici (a celor cari ştiu . 

cum se trăește în această lume). 

 Blamul (ocara) sar cuveni nouă, Ro- . 
mâniilor, dacă -prin nepăsarea noastră, sau 

prin alipirea la unele învățături prosteşti „u- 

manitare“ (adecă așazise: iubitoare de 

oameni, cruțătoare de oameni...), am da în- 

șine o.mână de ajutor la îndeplinirea a-. 
cestui plan! | o 

Ocara ar cădea pe capul nostru 'dacă, 

înșelaţi de acele învățături înțelese pe dos, 

sau stăpâniţi de o spaimă închipuită, sub 

înrîurirea unei amenințări închipuite, am 

uita, că patria română este o moștenire, 
sfântă, încredințată nouă de părinții nostri, 

pentru ca să o lăsăm și noi întreagă şi 

nepătată copiilor nostri! 
Cine este noul „Moisi“ care conduce 

Ă 2%
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poporul lui Israil către o nouă Palestină? 
Cine? O adunare de oameni aleşi, iubitori 
de neamul for, puternici prin legăturile lor 
sociale în lumea. politică, şi mai puternici 
încă prin agentul făcător de minuni, prin 
aurul îngrămădit ia bancherii israeliți, la 
aceşti Principi ai banului, după cum îi nu- 
mesc cu măgulire unele gazete franceze 
(franceze cu numele, evreeșii în faptă!) 

„Alianţa Israelită.« 

Alianţa israelită!. Nume  tai- 
nic, dar răsunător şi aducător aminte de 
moarte, ca şi numele de Nihilism!.. (Ni- 
hiliştii erau pe atunci un partid ce lucrau 
din ascuns cu bombe şi alt fel de omo- 
1uri, la nimicirea întregei rândueli a vieții 
în state, şi ajungerea la o răsturnare de 
tot, la o stare iară de sălbătăcie ?). 

__ Toţi vorbesc cu o mirate cam îngri- 
jată de aceste două numiri („alianţă iz- 
raelită“ şi nihilizm) răsărite de-odată în o- 
chii lumii, dar nimic nu poate măsura în- 
tinderea năzuințelor, ţelurilor acelor puteri 
nevăzute. 

Alianţa Israelită! Minunată ŞI U- 
riaşă însoţire ! Voința ei este voinţa între- 
gului neam judaic. Poruncile ei sunt legi 
ce nu se mai judecă, ci se împlinesc 
de toţi evreii! Un semn al ei, şi sute de 
mii de 'oameni se înregimentează în tă-
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cere sub drapelul negru al năvălirei ; sute 
de mii, cu cea mai deplină lăpădare de sine, 
se îndrumează pe calea tristă a emigra- 
ției (a plecării în altă ţară)... Căci Alianţa, 
noul „Moisi“, le arată viitorul aurit, şi 
ei merg înainte ca valurile inundătoare a 
torentelor (a revărsărilor de ape de pe 
coaste). 

In fața unui asemenea fapt de puter- 
nică părtinire, cum. dar noi Românii să 
nu ne îngrijorăm, și să nu ne întrebăm: ce 
vrea Alianța Israelită la noi? 

Ea vrea și vrea să ridice seminția ju- 
daică dela cădere ;. vrea să dea o proprie- 
tate mare celor mai săraci și mai nelumi- 
nați din neamul ei; vrea, pentru scopuri 
de mai târziu, să ridice Evreii pe aceeaşi 
treaptă cu Românii, şi au reuşit a atrage 
pe Europa civilizată“ (cea învățată), să 
se învoiască, să le ajute chiar, la împlini- 
rea acestui vis frumos, a acestui plan di- 
baciu, a acestei mândrii vrednice de oamenii 
ce se ţin „mai presus de alții“, cari for- 
'mează Alianţa Israelită... 

E 

Acum să cercetăm, pe. ce se înteme- 
iază Alianţa Israelită, ca să ceară pentru 
număroşii săi coreligionari drepturi de 
cetățean în România? 

Care sunt serviciile (slujbele, binefa-
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cerile) făcute de către mulțimea judaică a 
acestei țări ? 

Adus'a ea vre-odată ajutorul ei bă- 
nesc la (nevoile lipsele) Românilor, 
fără a căuta în acel. ajutor un câştig că- 
mătăresc? Unitu-s'a ea (jidovimea) cu su- 
fletul la durerile țării? Impărtăşita ea bi- 
curia ei (a ţării) în zilele de biruință? Nu!.. 
Imi pare rău că trebue. să scot la iveală, 
că Evreii din Moldova, afară de foarte pu- 
puţine abateri, s'au arătat veșnic nepăsă- 
tori de soartea României, ba, pot zice, chiar 
duşmănoşi propăşirei noastre na- 
ționale!.. Unirea Principatelor :Mol- 

„dova cu Muntenia, când s'au prefăcut în 
„România),-a fost pentru ei un doliu 
(o jale) !.. Neatârnarea română i-a îndem- 
nat pe unii la o... plecare din ţară! Şi lupta 
Românilor: pentru acea neatârnare, a fost 
pentru ei un cuvânt de â scumpi, dea 
crește camăta, de a speculă asupra mi- 
zeriei (lipsei) obşteşti! - | 

De la 1842, când au început năvăli- 
rile, a crescut camăta și'a urmat ruina 
proprietății mari. 

__ Intemeiatau la noi evreii aşezeminte 
de folos. obştesc? Nu! Gânditu-sau macar, 

„ aşanumiţii „Prinţi ai banilor“ din “străi- 
nătate, ca să întrebuințeze  înrâurirea lor 
pe lângă puternicii diplomaţi ai zilei, în 
folosul acestei țări române, pe -care o
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priveau ca o viitoare proprietate a nea- 

mului evreesc? | 

Nici una din acestea! Singurul Isra- 

elit care a încercat la noi o întreprindere 

zisă de folos obştesc, este vestitul Dr. 

Strussberg. Şi astăzi cunoaştem cât folos 

personal a tras el din facerea drumului 

de fier, unic în felul său pe fața pămân- 

tului, şi tot odată câtă pagubă a suferit 

“și sufere încă țara pe urma aceluia! Ea 

plătește scump încrederea ce a avut-o în- 

tunul din cei mai renumiți oameni ai pă- 

turei înalte evreeşti ! 
Incă odată dar, să ne întrebăm : prin 

ce apucături Alianţa a reuşit a câștiga Eu- 

'ropa pentru soartea unui neam cu totul. 

străin de neamul nostru, şi -care nu se 

poate arăta pe sine în faţa lumii europene 

cu nici un lucru vrednic săvârşit la noi? 

Toate acele apucături se reduc la-una' 

singură, însă cea mai ducătoare la scop: 

la înrâurirea hulirei?.. 
„Huleşte numai zi de zi, şi tot se 

prinde ceva de cel hulit!“ 

Apucătura întrebuințată a fost, de a 

arăta Europei pe nenorociții evrei, ca pe 

nişte biete „jertie“ ale „prigonirii“ crude 

române, pentru religia lor, iar pe poporul 

român a-l zugrăvi în colorile cele mai ne- 

gre de neîngăduire. față de alţii, de ură 

sălbatecă, de barbarie, — aşa fel, ca să
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deştepte „mila“ Europei pentru evrei, şi 
ațâțarea ei contra Românilor.) . . 

Şi în adevăr, d-lor Senatori, aţi văzut 
cum de vre-o câţiva ani, foile din străi- 
nătate credincioase evreilor, au ajuns a fi 
unelte oarbe a luptei de hulire întreprinsă 
în contra Românilor! Ori-ce vorbă de o- 

_“ cară, de hulă păcătoasă, ne-a fost arun- 
“cată cu belşug de unele jurnale din Viena, 
din Pesta şi chiar din Paris. Am fost des- 
crişi ca sălbateci, ca barbari, chiar şi ca 
laşi (fricoşi ce se dau napoi) în ajunul 
luptei noastre pentru neatârnare!.. 

Cea mai neînsemnată întâmplare cea a- 
tins pe un Evreu, a fost folosită împotriva. 
noastră şi înfăţişată în străinătate grozav 
mărită, pentru ca să pornească luimea stre- 
ină în contră-ne. Şi vezi bine aceea ce 
vădeşte viclenia: toate întâmplările din 
țară, restâlmăcite și mărite, au fost arătate 
lumii ca izvorând din „duhul nostru nesu- 
feritor religios“, — duh ce n'a trăit nici 
odată în noi! 

De pildă: un cârciumar jidov, dove- 
dit de înşelător de falsificare, era depăr- 
fat de pe moșia unde își făcea răutățile : 
Foile străine strigau : Prigonire reli- 
gioasă! | 

„____%) Intocmai ca astăzil Ba astăzi mai straş- 
nic ca atunci! Edit.
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Ori-ce măsură deregătorească luată 
de guvern pentru ordinea şi moralitatea 
publică: Prigonire religioasă! 

Ori-ce lege apărătoare a intereselor 
(trebuințelor) singuraticilor cetățeni, votată 
de Corpurile Legiuitoare: Prigonire re- 
ligioasă! | 

Tot sluşbașul, primar, comisar de po- 
liție, subprefect, prefect, procuror, jude- 
cător, sunt pentru ei: agenţi ai pri- 
gonirii religioase!*) 

Chiar miniştrii au avut de suferit pen- 
tru aceeași bănuială. 

Dar mai mult!.. Un Evreu fanatic (or- 

bit de credința lui) se vâră într'o biserică 
creștină, fură sculele sfinte şi le aruncă 
întrun loc spurcat. Pretutindenea aiurea, 

chiar în ţările cele mai luminate, acel spur- 

cător,.ar fi fos rupt în bucăți de poporul . 

scârbit ! La noi, fîurul ticălos scapă teafăr, . 

şi pentru-că este dat în judecată, ni se 

strigă: Prigonire religioasă! 
Mai dăunăzi, în mijlocul Iaşului, ziua 

în amiaza-mare, cu prilejul înmormântărei 

*) Intocmai ca şi astăzi! Şi vedeţi numai mai 

departe, cum toate erau la 1879 întocmai ca şi 

astăzi: Evreii lucrau după un plan de bătaie îna- 

inte şi bine stabilit în toate amănuntele lui, şi prin 

urmarea acelui plan au ajuns treplat-treptat a le 

birui pe toate, şi a câştiga pas de pas tot mai 

mult din ce atunci numai îşi doreau, numai îşi 

cereau... Azi aproape toate — le au! Edit.
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unui rabin, evreii au dat probe de cel mai 
sălbatic fanatism (ură religioasă) ocărând 
pe creştinii ce-i întâlneau, şi chinuind fe- 
meile lor. (O preoteasă văduvă ce trăia 
aproape de cimitirul evreesc, care a; ieşit 
și ea să se uite la înmormântarea! popii 

- jidovesc, a fost crunt bătută !) Și poporul 
român a stat liniştit... Nici un evreu ma 
fost atins.;. Cine însă să plânge de pri- 
gonire? — Tot Evreii! 

S'au făcut legi restrîngătoare, spre. a 
feri. pe locuitorui- sătean de stoarcerea prin 
Evreii crâşmari, şi cu acest prilej s'au de- - 
părtat de: prin unele sate câţiva cârciuimari 
ce făceau negoțul cel mai nelegiuit, ba 
erau chiar gazde de tălhari... Țipete, răc- 
nete, protestări (cuvinte de împotrivire) în 
foile evreeşti: „Prigonire religioasă“, 
—— Căci religia a ajuns a fi târâtă şi prin 
cârciumi, ca o bună unealtă de -clevetire... 

„__ Însă, cu toată asprimea legilor restrin- 
gâtoare, priviţi: toate crâşmele şi vânzările 
de tutun, sunt în mâna Evreilor. 
Dovadă de „prigonire religioasă“. 

Țara .e plină de sinagoge (biserici 
evreeşti) unde Evreii se bucură de liber- 
tatea cultului, (închinării) lor... Probă de | „Prigonire religioasă€. pc 

_ Evreii se bucură 'de libera circulare 
(mişcare), de libera aşezare în lungul și latul ţării. Ei fac comerţul (negoţul) fără
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împedecare, chiar comerțuri neiertate; țin 
întruniri fără supraveghiere, fondează ga- 
zete în 'care se folosesc-de libertatea. pre- 
sei (a tiparului) până la bunul piac, mă- 
nuind arma batjocorei în contra Români-: 
lor și a Parlamentelor noastre. Tot do- 
vadă de- — „prigonire religioasă“. 

Ce se mai spun?... Mi-ar trebui zile 
întregi ca să înşir aci închipuitele dovezi 
de „prigonire religioasă“, prin cari. Alianţa 
Israelită a căutat să zugrăvească în fața |, 

lumii neamul românesc ca pe un neam ne- 
„_ suferitor, barbar, bun de şters -de pe fața 

pământului! o 

“lată însă o dovadă de mare însem- 

nătate, care se găseşte între hârtiile: Con-: 

gresalui dela Berlin (Marele. Sfat al State- 

lor, pentru a statori pacea după războiul 

cu Turcii): e un punct, o:zicere, din scri- | 

soarea de învinuire înaintată acelui congres 

de către Alianţa Israelită, învinuire care 

negreşit a slujit de temelie celor. poruncite 

nouă în fratatul (Contractul de pace) în- 

cheiat în capitala Prusiei. 
Veţi vedea până unde a mers lipsa 

de cinste, îndrăzneala hulei- şi ura israe- - 

lită în potriva noastră. —, Ascultaţi: 

În România starea Israeliţilor, foarte 
„numeroși, este încă grozavă! De doi ani 

„ei sunt jertia celor mai crude prigoniri! . 

„Mai în fiecare an, Europa este uimită de
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„povestirea răscoalelor, uciderilor, prăzilor 
„Și isgonirilor cu grămada (en masse), 
„cărora. Evreii sunt jertță!“ 

Auziţi, Domnilor senatori? Răscoale, 
ucideri, prăzi!.... Ar crede cineva că aude 
vorbind de Maroco, sau de Spania pe tim- 
pul lui Torquemada... „Alianţa“ a găsit de 
bine a pune în cârca României de astăzi, 
cruzimile suferite aiurea de Evrei în vea- 
curile trecute, prin ţările cele mai civilizate. 

Dar să citim mai departe: 
„La aceste sîluiri sa adăogat... pri- 

„gonirea “prin lege, tot aşa cu grămada, 
„Cu un şir de legi ce scot pe Jidani dela 
„toate întrebuințările, dela toate cărările 
„de “viaţă libere, dela toate Slujbele de 
„obște, şi dela numeroasele ramuri comer- 

„„ciale, împiedecând până şi întrebuințarea 
„Slujbei lor religioase şi căutând, prin toate 
„mijloacele cu putință, a-i scădea la să- 
„răcie mare şi a-i degrada (a-i înjosi)“. 

Aţi auzit? Noi îi împedecăm în sluj- 
bele lor religioase: atunci când fara e plină 
de sinagoge (biserici jidoveşti!) Noi îi apă- săm la neagră sărăcie, atunci când comer- țul întreg și industria, şi avutul de bani sunători, sunt în mâna lor. .Noi îi înjosim, - când se înjosesc ei înşişi prin orbia cre- dinței lor și prin înjositoarele lor năravuri! 

Cum găsiți temeinicia acestor învinuiri, şi ce nume se cuvine purtării Israeliţilor?'
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Mai departe (scriu Jidanii în plângerea 
către sfatul de pace): | 

„În zadar Puterile garante (chezeşui- 
„toare) rezămându-se pe art. 46 din Con- 
„venţia dela Paris, care dă (în România) 
„Israeliților drepturi civile cei puțin, se 
„plângea împotriva acestei politici nedrepte 
„şi barbare... Românii au rămas fără milă 
„pentru Israeliţi!...“ — Şi altele. 

Auziţi cum Evreii ne înjură, cum ne 

dau nume de barbari, chiar într'o scrisoare 

oficială menită a fi sub ochii Congresului 
(sfatului Păcii) ! _ 

___ lată ce se scrie în acea Convenţiune . 

“(Încheiere. de pace) din 19 August 1858, 

lucruri de cari noi, se spune, că: nu ne-am 

fi ținut: | E 

„Art. 46. Moldovenii şi Valahii de 

„toate riturile (religiile) creștine, se vor - 

„bucura de opotrivă de drepturi politice. 

„Aceste drepturi se vor putea da și altor 

„culte (celor de alte credințe) prin legi ce 

„se vor aduce“, — şi altele. 

„Se vor putea da“, nu vrea să zică 

că: se vor da negreșit! Nu are un înţăles 

obligător pentru Români. Cu toate acestea, 

asemenea rândueli s'au înscris în lege, în 

Codul civil (Legea Cetăţenească) din 1864. 

(Vezi art. 9 şi 16). Care Evreu însă a voit 

să se folosească desele? Nici unul!...
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| Pentru ce? Pentru-că Evreii, afară de 
un prea mic număr, nu ţin la naționa- 
lizare română, nu ţin la drepturi poli- 
tice; ei țin numai la drepturi civile, adică 
la drepturi de a cumpăra pământuri, re- 
mânând tot sub scutul străin! Ei țin 
la ştergerea art 7 din Constituţiune (para- 
graful din vechea Lege de temelie a ţării, 
care nu le dădea drepturi de cetățeni ro- 
mâni), pentru ca odată puşi pe aceeaşi li- 

„_nie cu ceilalți. străini din ţară, să se folo- 
„sească de dreptul de a deveni proprie- 
tari de averi nemişcătoare rurale (la ţară, 
la sate) și să ajungă ast-fel. scopul lor de 
a deveni stăpânii acestei țări! 

lată, Domnilor, cum „Alianţa“ a lu-" 
„ crat cu câştig pe câmpul murdar al hulei, 

și Europa, dusă în rătăcire, a crezut-o! 
A crezut-o Europa „luminată!“... 

Noi am despreţuit aceste clevetiri zil- 
nice răspândite prin foile de pretutindeni, 
şi am săvârşit greșala de a nu ne apăra la 
timp dinnaintea lumii în care eram huliţi, 
şi de a răsputide la niște învinuiri minci- 
noase ce ascundeau un scop viclean, ară- 
tând la rândul nostru adevărul. Şi acest 
adevăr este, că nu noi Românii. suntem 
prigonitorii, ci noi suntem p rigoniţii! 
Nu noi săvârşim fără-de-legea „prigonirii 
religioase“ în contra Evreilor, ci Evreii să- 
vârşesc crima. prigoniţii pe toată linia con-
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tra noastră, prigonire şi „religioasă și eco- 
nomică şi națională! — - 

„Am întrelăsat de a desfășura în ochii 
Europei icoana îngrozitoare a năvălirei 
după un plan nainte. întocmit şi stricător 
de suflete, al Evreilor, unii isgoniţi din 

- “Austria şi din Rusia pentru purtările. lor 
- nelegiuite, iar cei mai mulţi trimiși la "noi: 
“din porunca Alianţei Israelite. Am întrelă- 
sat de a pune în privirea lumei întregi lun- 
gul ișvod de locuitori aduși la sapă de 
“lemn, şi familii odată avute şi astăzi că- 
zute în sărăcie, prin unealta ticăloasă a 

cămătăriei şi prin hrăpirea nesățioasă a 

Evreului, ce stoarce Moldova. Am întrelă- 

sat de â tipări în foile europene durerosul 
şi înspăimântătorul şir de mucenici â ne- 
norociților Români otrăviţi de Evrei, 

prin băuturi falsificate. o 
Spirtul, apa. de foc, vărsată de Ame- 

ricani în gura sălbaticilor, a ajutat mai mult 

a nimici poporul vechiu de acolo, de cât 

armele de foc!.. . | 

“Rachiul otrăvit, vândut de” Evreu 

prin satele noastre, are aceeaș țintă şi dă 

acelaș rod:. Demoralizarea (stricăciunea 

sufletească), secarea .puterilor, tâmpirea. şi .. - 

moartea! - - 
Acesta este adevăruladevărat! 

lar nu câteva întâmplări singuratice şi 

foarte rari, cari e treaba poliţiei să le pe-
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depsească, şi pe cari Aliânţa. Isralită le 
adună cu multă dibăcie pentru ca să în- 
tocmească din ele un tablou (0 icoană, o 
numărătoare) de „prigonire religioasă“. 

„_Privească Europa nepărtinitoare starea 
înfloritoare a celor ce se zic prigo- 
niți de noi, în, asămănare cu starea de 
mizerie (sărăcie grea) a celor ce sunt în- 
vinuiți a fi „prigonitorii“, şi spună, ca în- 
cheere, de care parte este prigoana? 

Tâlcuiască-ne Europa cea învățată, 
această arătare singură în felul ei şi stra- 
ni€ în istoria omenirei: cum „prigonitul“ 
se bucură de toate libertăţile. religioase şi 
comerciale, cum poate el circula (umbla) 
ŞI se poate aşeza unde-i place; cum poate „Clădi burguri (case ca nişte cetăţi) și poate 
ridica sinagogt, şi scoate gazete, şi poate 
ținea întruniri publice, fără nici o împe- 
decare, fără nici un control (supraveghere) din partea guvernului? Şi cum, pe de altă parte, prigonitorul (Românul) să fie supus la toate sarcinile Statului, să fie stors până la măduvă de cel aşazis „prigonit“ (întocmai 
ca astăzi! Edit), și totuşi, în loc să îna- 
inteze, să se îmbogăţească în paguba „pri- gonitului“, din contră, el, stăpânul în țara lui, să scadă, să ajungă la marginea mi- zeriei (nerei sărăcii) şi, în sfârșit, să tindă 
a peri sub valurile năvălitoare a celor pri- goniți“ de el? ” 

4
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Fac chemare către Europa luminată, 
fac chemare chiar la acei Israeliți, cărora 
simţul de dreptate şi de cinste, nu le este 
străin, să mărturisească: de care parte este 
prigoana? | _ 

Dar se va găsi poate un filantrop (iu- 
bitor de oameni), om de Stat, economist 
politic, care ar zice, că Românul prigonitor 
e. leneş, și „prigonitul“ evreu e harnic; că 
Românul trebue să dea pas evreului, fiind 
unul înţepenit şi celalat lucrător. 

La această stranie vorbă, voiu răspude 
acelui. economist-politic, atât de aspru în 
privința Românului şi atât de larg la inimă 
în privirea Evreului, îi voi răspunde pof- 
tindu-l să-şi arunce ochii pe câmpiile țării 
şi să vadă, cine munceşte sub arşiţa soa- 
relui în lunile de vară? Cine, cu sudoarea 
lui, scoate roada pământului, pentru ca 
economistul-politic să aibă cu ce trăi în 
lux şi pentru ca Evreul „prigonit“ să aibă 

„din ce stoarce câştig fără muncă? 
Românul e leneș? Dar!... El e leneş 

la câştiguri neiertate, și această lene îl cin- 
stește, -căci e o însuşire care e o dovadă 
de suilet curat. j 

In sfârșit, lămurească Europa luminată 
o altă arătare: Cum se face, că Evreii din 
țările în care se bucură de toate dreptu- 
rile cetăţeneşti, fug de acele fări, se lea- 
pădă de acele drepturi, și vin cu sutele 

8
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de mii să se arunce în ghiarele „prigoa- 
nei“ din Romănia ? | 

Cum se face, că în timp de 20 de ani, 
numărul celor „nenorociţi“ de „prigonirea“ 
dela noi, a crescut dela 80,000 până peste 
400.000? 

lată un tablou îngrozitor de creşterea 
numărului acestei populaţiuni năvălitoare: 

Numărătoarea din 1859 arată pentru 
populaţiunea Romăniei următoarele cifre: 

4,299.000 creştini, 135.000 jidani; de tot 
4,425.000 suflete. 

Sporirea prin naşteri mai mult decât 
morți, după dovezile numărătoarei, ne dă 

“până la 1872 următoare cifre: 4,586.500 
creştini, 260.000 jidani. Sau, de tot în 1872: 
4,846.500 suflete. | 

„___ Pe temeiul aceleiași creşteri, la sfâr- 
şitul anului 1879, se poate socoti sporul 
astiel: 4,759.500 creştini, 335.800 jidani. 
Sau, de tot în 1879: 5,095.300 suflete. 

Citra de 335 800 jidani azi, în 1879, 
este prea mică: Intâi pențru-că punctul de 
plecare, adică numărătoarea din 1872, este 
greşită, arătând mai puţin; a doua, pen- 
îru-că nimic nu este miai greu decât în- 
semnarea acurată a nașterilor şi a mor- 
ilor la Evrei; și a treia, pentru-că în 
acea citră nu se cuprinde sporul prin ve- 
nirea Evreilor din afară dela 1872-—1879. 
Aşa fiind, numărul de 400 mii evrei, cât
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vom. fi având astăzi, se poate privi ca a-" 
devărat şi miai degrabă ca —celpuţin! 

Din cifrele de mai sus se vede, că, 
pe când locuitorii creştini, în 20 ani, dela 
1859—1879, au sporit cu 470.000 suilete, 
adică cu a 9-a parte, evreii în acelaș timp - 
au crescut cu 200.800 suflete, adică cu - 
de 2 ori şi jumătate, pe câți erau nainte! 

Dl Moseau de loness, arată tabloul 
următor (la 1879): 

In. Svedia şi Norvegia se află abia : 
450 jidani, adică 1 jidan la 7,500 locuitori; 

Anglia, 1200 jidani, adică 1 la 1750 
locuitori; 

Elveţia, 1970, jidani, adică 1 la 1100 
locuitori; - 

Prusia, 135, 000 jidani, adică 1 la 800 
locuitori; 

Franţa, 60,000 jidani, adică 1 la 600. 
locuitori; . 

Italia 38.000 jidani, adică 1 la 500 
locuitori; 

Danemarca, 6000 jidani, adică 1 la 
330 locuitori; 

Grecia, 7000 idani, adică 1 la 140 
locuitori; 

Germania, 150, 000 jidani, adică 1 la 

90 locuitori; 

Belgia şi Olanda, au 80.000 jidani, 
_adecă 1 la 27 locuitori; 

se  
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Austria, 453.000 jidani, adică 1 la 60: 
locuitori; - i | 

Rusia, 658.000 jidani, adecă 1 la 58 
„locuitori; | _ 

Turcia, 389,000 jidani, adică 1 la 26 
- locuitori; - 

Noi putem acum adăoga: a 
“Romănia, are 400 000 jidani, adică 

1 la 13 locuitori! E 
" Prin 'urmare, Romănia are de 2 ori 

mai mulți. Evrei, decât Turcia, statul din 
Europa care are cei mai mulți jidani, şi 

„de 6000 ori mai mulţi decât Svedia, care 
are cei mai puțini evrei. o 

-Luând numai Statele cu cele mai mari 
cifre de Ovrei, vedem că: N 

In Italia, jidanii fac a 700-a parte din 
numărul locuitorilor; Ia 

„In Franţa, a 600-a parte; 
In Germania, a 144-a parte; 
In Belgia, a 112-a parte; 
In Rusia, a 110-a parte; 
In Austria, a 79-a parte; 

_4n Romănia, (cea care aşa de 
cumplit îi „prigoneşte“) Jidanii fac a 13-a 
parte din numărul întreg al. locuitorilor! 
(La 1879). - e 

Mare atragere are pentru neamul îs- 
raelit această „Prigonire!“ Mare, dulce li



se pare, de vreine ce toți aleargă la dânsa, . - 
ca la un geşeit plin de mari foloase. | 

„___ Binevoiască dar, Europa a înţelege, 
odată pentru totdeauna, că, precum în vea- 
curile trecute evreii prigoniţi pentru religia 
lor în Franţa, Englitera, Germania, Italia, 
Spania şi Portugalia, găseau un adăpost. 
în ţara Română, tot asemenea și în zilele 
noastre, Evreii neprigoniți astăzi în acele 
țări civilizate, aleargă iar la noi,-cu 
sutele de mii... Insă nu pentru ca să fie 
prigoniţi de Români, ci pentru ca să aibă 

“ei la rândul lor rolul de prigonitori şi - 
să prigonească pe acei ce le dau bună 
primire!... | | - 

Numerii vorbesc aşa de limpede! 
Incă odată: /afă adevărul! 

__Şi totuşi, Europa a crezut şi crede 
Chiar din potrivă, -atâta de dibaciu a îost 
înșelată bunăcredința ei, atât a îpst de lu- 
crătoare, de înrîuritoare, de neîmpăcată, 
de victorioasă,. arma clevetirei (a hu- 
lirii mincinoase) aplicată în contra noas-. 
tră de Alianţa Israelită! | 

Aci stăm şi ne întrebăm cu mirare: 
cum nişte oameni ca acei ce stau în Co- 
mitetul. Alianţei Israelite, s'au înjosit a se. 
sluji de o armă atât de degrătătoare? Căci 
nimic nu-i mai înjositor pe lume, ca rolul 
de „calomniator“ (hulitor cu minciuni)! Şi 
ne place a crede, că înşişi acei oameni.
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au fost duşi în rătăcire de către nişte co- 
respondenţi tvestitori prin scris) orbi de 
ură şi de rea credință, de aci din ţară. 
Astiel, pe temeiul înștiințărilor mincinoase 
ce primeau, au dus şi ei în rătăcire pe 
cei mai înalți ai Congresului dela Berlin. 

Prin urmare, Romănia este astăzi jertia 
unei rătăciri, a unei greșeli, isvorită din- 
tr'o păcătoasă ponegrire. 

Ce, urmare a avut asupra soartei noa- 
stre acea rătăcire, acea greșală? Urmare 
zdrobitoare, umilitoare şi înfierătoare pen- 
tru nația Română! - 

Europa, scârbită de icoana atâtor „cru- 
zimi“, atâtor „nelegiuiri“, atâtor fapte de 
„barbarie“, săvârşite (?:) de noi asupra 
nenorociţilor de Evrei, ne-a osândit în sia- 

“tul dela Berlin), — fără a ne asculta! 

Europa, încredințată că suntem un po- 
por nesuferitor, orb:de ură, barbar şi pri- 
gonitor, ne-a pus pe acelaş rând cu săl- 
batecii din Atrica. A găsit că nu faceri 
parte din veacul XIX, din acest veac de 
lumină, şi că suntem buni de pedeapsă! 

Europa dară, a hotărît a nu recunoaște 
nealârnarea noastră, până mai întâi nu 
vom pune capăt'„barbariei“ noastre, până 
nu vom înceta de a „schingiui“ pe Evrei, 
până ce, în sfârşit, nu vom da acestora 
— drepturi civile şi politice! ”.
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„Iată starea adevărată în care ne aflăm: 
un popor învinuit, osândit fără judecată, 

în faţa altui popor hulitor şi năvălitor! 

Indignarea (scârba şi răsvrătirea su- 

fletească a) Europei, a fost atât de mare, 

încât nu i-a îngăduit de a lua în samă: 

1. Că neatârnarea noastră ne-am câș- 

"Higat-o noi înșine, cu arma în mână, cu 

prețul sângelui nostru! Că neatârnarea 

noastră este un fapt desăvârşit şi recunos- 

cut de marii Atleţi (luptători uriaşi) ai răz- 

" boiului din urmă: de Impăratul Alexandru 

şi de' Sultanul, fostul nostru suveran; că 

neatârnarea noastră nu ne-a fost dată de 

pomană de alţii, ci că acea glorioasă „po- 

mană“ ne-am făcut-o noi înşine prin 

vrednicia noastră! 

:2. Că fiind noi părtaşi învingători 

la războiu, nu învinşi, vredniceam a îi 

scutiți de ori-ce condiţii (puncte de învo- 

ială) umilitoare, întun contract de pace 

încheiat în urma războiului la care am luat. 

parte ca biruitori ! ” | 

3. Că contractul de pace dela San- , 

Stephano, care nu a fost desființat în în- 

tregul său, hotărâse neatârnarea noastră. . 

4. Că dreptul dintre popoare nu 0- 

bligă pe o nație care n'a fost înfăţişată 

la un Congres, a se supune îndatoririlor 

puse ei de acel Congres, atunci mai cu
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seamă, când ea este învingătoare, iar nu 
învinsă ! o Ne 

Taină şi de mirare e dară, cum Alianţa 
Israelită a reuşit a viri pe nesimţite în Con- - 
tractul dela Berlin o pricină cu totul străină 
războiului din Răsărit (dintre Ruşi- Români 
şi Turci): pricina Evreilor, şi ţinteşte a 
deslega această pricină în Parlamentele 
Române. 

Meşter advocat a fost Alianţa Israe- 
lită dacă, aţâțând: nemulțumirea Europei 
în potriva noastră, a aprinso în așa mă- . 
sură, încât Europa să ne osândească pe 
noi Românii: a plăti pacea Orientului cu 
o bucată din pământul nostru, cu Basara- 
bia, şi să ne osândaască a plăti Tecunoaş- 
terea neatârnării noastre, cu jertfirea drep- 
tului nostru de-sine-stătător de a ne face 
legile; să ne osândească, în urmă, a da 
drepturi la sute de mii de streini. izgoniți 
de aiurea şi adăpostiţi între noi! 

“Europa avea alte treburi de regulat 
în Congres, treburi mult mai însemnate 
pentru ea, precum, de pildă, aceea a o-- 

„ pririi înscrise în: Constituţia noastră (Le- 
gea de temelie a țării) cu: privire la colo- 
nizarea ţării cu neamuri. străine (adecă a 
aducerii şi aşezării. de neamuri streine în 
țară), art. 3. | | 

_ Cum Sar putea împăca dară . şterge- 
rea articolului (paragrafului) 7 (punând în - 

.
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locul lui unul deosebit prielnic Evreilor) 
cu ținerea articolului 3, când cel dintâi 

va porunci colonizarea evreiască, şi cel 

din urmă (3) opreşte ori-ce colonizare cu 

streini? Să aibă Evreii mai multe slobo- 
zenii decât Francezii, Germanii, Italienii şi 

alți streini? | | De 
_ Inzadar marele Cancelar. al imperiu-” 

lui Rusesc, prinţul Gorceakoi, cel mai. che- 

mat a spune adevărul în pricina evreiască, 

în zadar s'a ridicat împotriva art. 44, ară- 

tând marea deosebire ce este între evreii 

din Apus şi acei din Răsărit, spunând chiar, 

că aceştia sunt o primejdie peniru popoa- 

rele de dincoace de Carpaţi, — glasul său 

ma fost ascultat, căci... trebuia să fim noi 

pedepsiţi pentru „fărădelegile“ noastre 'de 

popor „barbar“, nesuferitor şi „prigonitor“. 

De acolo a isvorât articolul nou 44 

(care poruncește să se dee drepturi largi 

Evreilor, înlăturând articolul 7 care nu le 

dădea). Si i 

Şi iată-ne, dar, înfieraţi în ochii lumii 

pe temeiul unor simple calomnii (ştiri min- 

Cinoase). | . 

Intieraţi ! Căci art. 44 cuprinde în pres- 

cripțiile sale- un subînțeles: zugrăvirea 

noastră de pcpor nesuferitor, barbar şi pri- . 

gonitor ! o N 

Cine este înfierat cu această numire 

hulitoare? Noi Poporul român ! Noi, care. 

7
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cu tot dreptul putem cere să fim socotiți 
ca poporul cel mai liberal (cel mai 
dătător de libertate) dintre toate popoarele 
lumii de azi! - 

Noi neîngăduitori! Noi cari mam a- 
vut niciodată un Ghetto în orașele noastre, 
şi care ne-am deschis graniţele la fuga 
spre noi a tuturor acelor nenorociţi evrei 
prigoniți, despreţuiți, schingiuiţi în Franţa, 
“Germania, Italia, Spania, şi aiurea ! 

Noi „barbari“? Noi cari am făcut i- 
beri pe vecinii Asiei de 1748, pe când 
Creştinii erau servi în celelalte State a- 
pusene. | 

Noi barbari.! Noi cari în timp de 30 
- de ani numai, am desrobit Țiganii, lăpădând 

astfel un drept feudal (de a. avea iobagi) 
de veacuri, fără lupte, îără vărsare de sânge 
ca pe aiurea, ci dimpotrivă, cu cea mai 
creştinească milă. | | 

"Am liberat Românii clăcaşi, desfiin- 
țând boerescul (îndatorirea de a lucra în 
clacă boerilor) şi ridicându-i pe slujii nos- 
tri la rangul de cetățeni, făcându-i chiar 
proprietari printr?o singură trăsătură de con- 
deiu ! Şi aceasta fără lupte, fără vărsare 
de sânge ca aiurea, ci dimpotrivă cu în- 
Suflețirea cea mai viuă. Desființarea unui 
drept feudal şi vechiu de veacuri, care ținea 
pe frații nostri sub jug, a fost cea mai 
frumoasă sărbătoare națională.
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Am dat drepturi politice Armenilor a- 

şezaţi în ţară de 400 de ani, oameni liniş- 

tiți, muncitori şi iubitori de patria lor. 
Am făcut încă mai mult, noi cei „bar- 

bari“, noi cei înfierați: am. trecut Dună- 

rea, ca să ajutăm liberarea unui neam străin 

nouă : desrobirea Bulgarilor! 

Noi suntem „barbari“ ? . Noi am vred- . 

nicit această ocară a 'doua-zi după-ce, în 

lauda lumei, ne-am dovedit vrednicia sub 

zidurile Plevnei? După-ce ne-am dovedit 

„ce îngăduitori suntem de veacuri  neîn- 

trerupt? 
Şi cine a început porrirea în Con- 

gres pentru ca să ne arunce pe frunte a- 

ceasță crudă ocară?.. Naţiile — de ace- 

laşi sânge cu noil.. Ă 

| Franţa! Acea ţară cu inimă largă şi 

dătătoare de libertăţi ; Franţa atâț de dragă 

nouă, căreiă îi datorim înţelegerea de la 

“Paris ; în sânul căreia noi Românii mergem 

mai bucuros ca aiurea, de aproape 0 |u- 

mătate: de veac, spre a ne deprinde a îi 

cu inimă largă, liberali:şi dătători de liber- 

tate. Franţa, a cărei nenorociri au găsit un 

răsunet aşa de adânc: în inimile noastre. 

Franţa lui Franqois. l-iu, care după bătălia 

dela Piava, a strigat cu 0 nobleţă cava- 

lerească : „Totul e perdut, afară de onoare 

(de cinste) !“ | o | 

Atât de puternică a fost înrâurirea hu-
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lirei vărsate asupra noastră, şi greşala, ră- 
tăcirea, isvorâtă din acel izvor necurat, că; 
a înduplecat pe Franţa a fi în acel sfat 
de pace — prielnică evreilor. o 

ltalia!.. Care a spus cu mândrie în 
parlamentul ei, că-e „sora României!“ Ita- 
lia eroului rege Victor Emanoil, și a ma- 

„relui cetățean Cavur, doi uriași cari au 
pus temelie la unitatea și neatârnarea lIta- 
liei, fără a jertfi onorul ei. Italia ne-a 

“aruncat hula... Sora a înfierat pe 
soră (la cererea evieilor)... 

Atâta putere de a întoarce lucrurile pe 
dos a fost în hulirea vărsată asupra noas- 
tră şi greșala isvorâtă din ea! 

Turcia singură, către care noi ne-am 
purtat duşmăneşte, s'a grăbit a recunoaște 
neatârnarea noastră, fără ocolire, şi ast-fel 
şi-a recâştigat simțămintele noastre bune. 

„Cu Turcia am avut o socoteală de 
veacuri de încheiat... Am încheiat:o sub 
zidurile Plevnei, şi am rupt legăturile noas- 
tre de supunere ei, rămânând în legături 
de prietenie... a 

„Am scăpat atunci de un stăpân, 
„care, de altfel, se ferea de -a ne porunci, 
cinstind dreptul nostru de: ocârmuire de 
sine. Şi, ciudat joc al soartei,... astăzi ne 
găsim față. cu cinci alți „stăpâni“ (cele 5 
mari state cari erau hotărâtoăre în Sfatul 
de pace dela Berlin) cari, rezemându-se
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pe o greşală, ne poruncesc legi şi ne dau 
pedepse!.. Ni îi - 

Ce am câştigat în schimb? Ce ne îo- 

loseşte „neatârnarea“, dacă suntem 
siliți a ne începe această neatârnare, cu o 

faptă de supunere umilitoare?.. 

D-lor Senatori !.. In faţa unei stări de 

lucruri atât de nefireşti, ce avem de făcut? 

Care trebue să fie ținuta noastră? 

Avem a ne pătrunde de înţelesul sfânt 

al trimiterii noastre aici în sfatul Țării şi, 

cu voința tare,. hotărâți, avem să spunem 

cu curagiu, precum şi cu cuviința noastră 

cunoscută, Puterilor cari iscălesc Pacea 

dela Berlin: | | | 
„Am fost huliţi în ochii vostri; huliți 

înt”o măsură aşa de mare, încât dintr'un: 

popor liber şi care dă şi altora libertate, 

ce suntem, am ujuns a fi socotiți de voi 

ca un popor nesuieritor față de streini, 

barbar şi prigonitor !.. . Ie 

„Această hulire, a izbutit a naşte în 

sufletele voastre nemulțumirea, care v'a 

dictat articolul 44 din Contractul de pace 

dela Berlin. 
„Acel articol (paragrai) 44, prin aceea 

că pune o condiţie (un punct de învoială) 

pentru ca să ne recunoască neatârnarea 

- noastră, cuprinde un blam nevrednicit de 

noi, o ocară care loveşte mândria noastră 

“Română !
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„Deci, decât recunoaşterea unei nea- 
târnări pătată cu umilire, — mai bineo 
nerecunoaştere, ce o scuteşte de în- 

-fierare ! | 
„Hula a fost vicleană, plină de rău- 

tate, aprinderea 'voastră (contra României) 
„neîntemeiată, pedepsirea noastră ne- 
dreaptă. Ia - 

„Deci noi, Românii, cu. tot respectul 
datorit marilor Puteri ale Europei civilizate, 
dar totodată cu toată băibăția unui po- 
por ajuns prin sine neatârnat, venim să: 
facem chemare la inima voastră și la sim- 
țământul vostru de. dreptate, pentru ca să 
aflați adevărul, şi, prin urmare, -să nu su- 
puneţi recunoaşterea neatârnării României, 
unei cerințe ce atacă dreptul ei de a-şi 
da legi, şi atacă toată onoarea ei. ă 

„Lăsaţi la libera noastră hotăriîre, la 
buna noastră chibzuială, să regulăm treaba 
cu evreii, întrun chip potrivit cu cerințele 
lumii luminate de azi, pe care le-am dat 
cu mână largă altora, și potrivit cu inte- 
resele (trebuințele) noastre economice şi 
naționale, — precum din libera.noastră voe 

„-am făcut-o asta cu Românii odinioară servi, 
cu Țiganii odinioară sclavi, cu Armenii Şi 
cu Bulgarii. 

„Recunoaşteţi naatârnarea noastră de- 
plină, pentru ca să nu rămâe nici umbră 
de blam (de ocară), nici o înfierare pe
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îruntea României, şi atunci punem în ve- 
dere, că vom face schimbare în unele rân- 

duri al Constituţiei noastre. 

„Dacă nu, iată, cu adâncă părere de 

rău, dăm de ştire, că: datoria noastră de 

Senatori fiind aceea, ca să păstrăm Con- 

stituția (Legea de temelie a ţării), iar nu 

să o sfâşiem într'o clipă de strâmtorare 

neașteptată, şi chemaţi a păstra neatinsă 

mândria naţională, — ne vom vedea în- 

datoraţi de statornicia noastră, a amâna 

pentru un timp mai bun schimbarea Con- 

stituției. o , 

„Această vestire o facem, fără nici 

un gând de a îndârii, de a ne arăta în- 

dărătnici, ci chiar sub forma unei rugă- 

minți, îndreptate de noi acelor Mari Puteri 

(State, cari ştiu ţinea sus drapelul (stea- 

gul) mândriei lor, și cari ne vor da voe 

a urma pilda lor, pentru ca astfel să 

îim vrednici a ne lua şi noi locul alături 

de ele...“ 
Nu mă îndoesc, că toţi D-nii sena- 

tori, precum şi toată țara, simt nedrepta- 

tea și ocara amară ce ni-sa făcut, din 
pricina unei simple greşeli, venite dintro 

hulă nedreaptă aruncată asupra noastră, 

înse se vor găsi negreșit unii dintre, soţii 

mei, cari, conduşi de un duh de băgare 
de samă prea departe dus, îmi vor face 

întimpinări:
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Unii vor zice poate, că Europa, luând 
odată o hotărâre în privința noastră, nu 
ar putea să-și mai schimbe părerea asu-. 
pra ei; prin urmare pasul nostru de anu 
ne. supune judecății ei, ar fi din parte-ne 
o îndărătnicie fără înțelepciune. 

Voiu răspunde că, ar fi să nesocotim 
duhul de dreptate al Puterilor civilizate, 
dacă am crede că, cunoscând rătăcirea în 

„care au îost duse asupra noastră, s'ar în- 
teți a ținea făță .de noi o hotărâre pedep- 
sitoare, înjositoare şi nevrednicită, în Con- 

“tractul: de pace dela Berlin. Voi adăugi 
că învinovăţitul care-şi cere dreptatea, 
nu e „indărătnic“ față de judele său, 
şi că anu primi înfierarea pe îruntea ţării, 
a nu primi sinuciderea neamului nostru,. 
nu este un act de îndărătnicie! 

“Europa e prea luminată ca să pue în 
cumpănă mândria sa de putere uriașă, cu 
dreptul sfânt al unui mic popor ce a vred- 
nicit totdeuna bunăvoința ei. Europa cu- 
noaște, că mândria bărbătească a unei 
naţii, nu se măsoară după numărul locui- 
torilor săi, precum onorul (simţul de cinste) 
şi curagiul unui om, nu se măsoară după 
mărimea trupului lui." 

__“ Altul va zice, poate, că sar uni cu 
părerea mea, dacă în dosul respingerii 
noastre de a ne supune, am avea 300.000 
de baionete. Voiu răspunde, că dreptul
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nostru e mai tare decât 300.000 de baio- 
nete, cari, dacă le-am avea şi am voi să 
facem întrebuințare de ele, ne-am găsi în 
față cu 300.000 baionete ale Europei unite 
în contra noastră. 

Prin urmare, nu 300.000 de baionete 
ne-ar putea porunci datoria noastră de a 

feri fruntea ţării noastre de înfierare, şi 

dreptul nostru de ocară. | 

Altul va zice că art. 44 nu coprinde . 

nici un gând de hulă împotriva naţiei ro- 

mâne, ci numai 0 cerere, pentru ca ţara 

să fie primită în marea familie Europeană, 

precum de pildă sunt cerinţele la care 

este ţinut a se supune ori-cine, care do- 

reşte de a face parte dintre membrii unui 

club (unei însoțiri). . 
Stranie întimpinare! L/aș întreba pe 

acel întimpinător, dacă ar. primi să între 

“întPo adunare, pe lângă cerința de a se 

ucide mai întâiu, sau cel puţin pe lângă 

cerința de-a trece printr'o ciungărire înjo- 

sitoare... o 
Altul va zice că — trebue să facem - 

oare-cari jertfe, pentru ca să intrăm şi noi 

odată în marea familie “Europeană. Voiu 

răspunde D-sale, întrebându-l dacă nu a 

băgat de seamă în unele familii câte o rudă 

scăpătată, care are mai mult înfăţişarea ŞI 

rostul de slugă, decât acela de rudă; 

care e suferit în „casa dinainte“, cu ce- 
4
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rința de a nu-şi scoate la iveală: legăturile 
sale cu stăpânii casei; care e pus la masă 
în coada mesei, şi dacă sunt mai mulți 
meseni sau au mai: sosit meseni de seamă, 
e trimis să prânzească jos cu servitorii... 

Această stare de rudă scăpătată şi u- 
milită, eu nu o primesc pentru România, 
când e să între în „familia Europeană“, 
şi îmi place a crede, că fiecare dintre noi 
gândeşte ca şi mine: că România şi-a câș- 
tigat titlurile sale de nobleță pe câmpul 
războiului, că, prin urmare, are dreptul“de 
a face întrarea sa în lume, cu fruntea sus, 
iar nu cu capul plecat! 

Altul va zice că, în sfârşit, tot trebue 
să facem ceva în folosul... Evreilor, pen- 
tru ca să mulțămim Europa, şi să şter- 
gem din Constituţia noastră acel articol E 
(care restrângea drepturile Evreilor), 
care e pricina stării noastre de astăzi. 

Da, trebue să facem ceva. Însă ce, și 
cum, şi când? lată întrebarea. Dacă Eu- 
ropa, prețuind faptele noastre din cei din 
urmă. 30 de ani, și încredințându-se prin 
acelea că suntem un popor iubitor şi dă- 
tător de libertate, ar îi recunoscut cu inimă 
largă neatârnarea noastră, câştigată de noi 
înşine, iar nu dată nouă pomană, și dacă 
în urma acestei recunoașteri deschise, ar 
îi cerut dela noi oficios, să desființăm sta- 
vila (pedeca) pusă în calea evreilor, — noi 

Li



51 

Românii, cu dărnicia şi simțul de. mulțu- 

mire ce ne împodobeşte,: ne-am îi grăbit 

a face pentru Israeliţi mai. mult de cât 

vom putea face acum! | 

Lăsaţi la propria noastră pornire și 
în libera noastră judecare, ne-am îi ară- 

tat mai liberali, mai darnici, în privința e€- 

vreilor, decât acum, că ne vedem loviți 

în mândria noastră naţională, în dreptul 

nostru suveran de a ne face legile (nu a 

ni le porunci alţii), şi apăsaţi sub sâlni- 

cie străină. 
“Alianţa Israelită prin nerăbdarea ei 

de a dobândi. drepturi civile şi politice 

pentru cei de-o religie cu ea, a dus Eu-' 

ropa în rătăcire, pentru ca Europa să facă 

apăsare fără suilet asupra noastră. Stârşi- 

tul este, că națiunea: română să simte vă- 

„tămată, că România se simte ameninţată, 

că poporul este aţâţat întro măsură care 

poate să tragă după sine întâmplări dure- 

roase ! Prin urmare, aleşii săi sunt ţinuţi 

a fi cu mare băgăre de samă la atingerea 

de Constituţia noastră, şi, pot zice, sunt 0- 

bligaţi la o cruțare grabnică în ce priveşte 

darea de drepturi neamului israelit ! 

lată sfârşitul nerăbdării Alianţei israe- 

lite, nerăbdare legiuită, o recunosc, dar 

nesocotită: şi nepolitică. 

Eu însumi, care am numele de urâ- 

tor al Evreilor, mă simt cu toate acestea 
al E Cu toaie a
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destul de civilizat, pentru ca să găsesc, 
că trebue să facem “Evreilor o stare mai 
potrivită în ţara noastră. . 

Dar când, cum, şi în ce împrejurări? 
Nu sub sila adusă de art. 44, nu sub 

apăsarea piezişe a Alianţei Israelite, — ci 
din voia noastră de Stat neatârnat şi re- 
cunoscut. — Fără siluire! 

"Căci, dacă am urma altminterea, dacă 
„ne-am supune a trece sub îurcile caudine 

a acelui nenorocit art. 44..., ştiţi cu ce 
ne-am alege? | 

Am mărturisi. noi înşine de drepte în- 
vinuirile Alianţei Israelite, şi am recunoaște 
starea de „barbarie“ ce ni se aruncă în 
faţă, făcând mărturisire că suntem vino- 
vați, — fapt ce ar rămânea ca o pată veci- 
nică pe paginile istoriei noastre naționale. 

Supunându-ne cu capul plecat pedep- 
sei cuprinsă în art. 44, am lua deprinde-. 
rea poruncii, şi, ca Stat neatârnat, am a- 
junge ia o stare mai tristă decât 
acea din timpul când eram supuși 
la Ruşi şi eram conduși de ordinele ve- 
nite dela Petersburg şi de firmanurile (po- 
runcile Domnești) sosite din Stambul (dela 
Sultanul turcesc) ! | 

„În sfârșit am ajunge la cea mai tristă 
umilire : aceea de a datori recunoaşterea 
neatârnării noastre, nu jerfelor noastre, nu
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vitejiei noastre, nu Românului care şi-a 
vărsat sângele pe câmpiile Bulgariei, — 
nu simțului de dreptate al Europei, dar am 
datori-o în parte... cui?.. Alianţei Is- 
raelite!.. Asemenea Prinţul nostru, care 

a făcut războiul ca şei Suveran, în îrun- 

tea bravei sale armate, Prinţul, Carol de 
Hohenzollern, nepotul marelui Împărat al 

Germaniei, şi Domn al Românilor, el, care 
şi-a câştigat titlul măreț de Prinţ neatâr- 

nat, și-ar datori acest titlu istoric, nu vi 

tejiei sale, nu bărbăţiei soldatului Român... 

ci cui?.. în parte — Alianţei Is- 

raelite! | 

Ce ar zice dar” ţara întreagă, dacă 

i-am găti o asemenea aşezare în istorie ? 

Ce ar zice Românul care s'a luptat voios 

pentru neatârnarea moşiei strămoşeşti ? 

Țara şi-ar întoarce ochii cu durere 
dela noi. - De 

Românul ar zice: Nu-mi mai cereţi 

de azi înainte sângele meu, dacă acel sânge 

vărsat, 'nu slujeşte decât la trunchiarea 

țării şi la înjosirea mândriei naționale ! 

Pentru acest cuvinte, când astăzi Ro- 

mânia vine cu istoria sa în mână, pentru 

ca noi să scriem pe paginile ei, al nos- 

tru cuvânt de: Na/,-eu unul rup pagina 

sortită pentru înscrierea umilirei țărei, 

iar pe cealaltă pagină scriu cu inima mea: 

mândria şi scăparea ei!
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lată cuivintele pentru ' cari susțin A- 
dausul meu (de nu se da drepturile cerute 
de Sfatul dela Berlin, Evreilor). 

Am zis!... 

 



  

  

= În legătură cu această vor- 

bire, — cetiţi şi Vorbirea filoso- 

“falui Vasile Conta rostită în 

Adunarea Deputaţilor, în acelaşi 

“an, în această pricină. 

“(Se găseşte tot la Administr. 

foii „Libertatea“ în Orăştie). 

  

  

iai


