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1) Faţă de înteţirea acţiunii revizioniste maghiare, şi având 

în vedere că hărţile etnografice care s'au publicat până acum s'au 

epuizat fără să fi putut totuşi intra în mâna marelui public şi în 

special în mâna ofiţerilor, şi deci nu şi-au ajuns scopul pentru 

care au fost întocmite, m'am hotărât a pune în mâna intelectua- 

lilor români o serie de hărţi reprezentând situaţia Româbilor din- 

tre Carpaţi şi Tisa subt diferite aspecte,—hărţi însoţite de oare- 

care explicaţii pe care le-am socotit absolut necesare; şi aceasta 

până când se va găsi cineva care să facă alte hărţi mai bune, 

sau să retipărească vreuna din hărţile cele vechi. 

2) La întocmirea majorităţii acestor hărţi am folosit dafele 

statisticei oficiale a Statului Ungar în scopul de a se vedea 

chiar după ţitrele date de ei, de Maghiari, țitre care sigur că au 

fost alterate în folosul lor, cât de îndreptăţită a fost desmembrarea 

acestui stat, iar în ce priveşte frontiera actuală româno-ungară 

spre a se vedea că nu este o linie trasă de la învingător la 

învins, ci este o linie trasă de un arbitru care nu numai că nu 

ne-a părtinit, dar în unele puncte nici nu ne-a menajat, lăsând 

Ungariei comune cu majorităţi româneşti in imediata apropiere a 

frontierii, comune care ar fi putut foarte, bine să ne fie date nouă. 

Şi am folosit statistica din anul 1900, deoarece la acea dată 

procesul de maghiarizare a Românilor din Câmpia Tisei şi din 

Secuime nu era atât de înaintat; adică aceşti Români, deşi îşi 

pierduseră limba şi s'au declarat (?) în mare parte Maghiari, îşi 

păstrau “totuşi religia la acea dată în număr mai mare. 

3) Hărțile le-am calculat şi le-am desenat eu personal, de- 

oarece: 

— încercarea pe care am făcut-o de a desena hărţile 

cu un desenator de meserie, a dat greş, el neştiind să facă cal- 

culele, pe care prin urmare trebuia să le fac eu; în plus că la 

aplicarea pe hârtie a calculelor, adică desenarea cercurilor şi a sec- 

toarelor, se greşea mereu;



4 

— şi apoi am voit să fac o hartă exactă, nu falşificată, 
iar ponosul greşalelor, care se vor constata eventual, să-l port 
singur, nu să-l arunc asupra desenatorului. 

A fost greu pentru un om la vârsta mea, când mâna începe 
să tremure şi ochiul să nu vadă bine, să execut o asemenea lu- 
crare, dar cu răbdare am dvs-o la bun Sfârşit; şi deşi nu este 
cine ştie ce lucru, sânt muljc mit cu ceace zm isbutit să fac. 

4) Am întrebuințat pentru reprezentarea Meghyarilor culoa= 
rea neagră pentru a-i scoate destul de bine în evidenţă, spre a nu se crede şi a se zice că au fost perseculaţi, şi pentru a se vedea bine câţi sunt în adevăr şi unde anume sunt. De aceia rog pe cititori să nu ia în nume de rău acest lucru. 

5) Inainte de a citi textul prezentelor lămuriri, şi înainte de a consulta hărţile anexe, cititorii acestei broșuri sunt îndemnați a colora hărțile astfel: 
| 

— Cu roșu deschis, — un roşu electric, — cercurile şi sectoarele care reprezintă pe Români, adică cercurile şi Sec- toarele complect albe; 
— cu galben deschis cercurile şi sectoarele haşurate cu linii continui, care reprezintă pe Germani, — Şaşi în Ardeal şi Şvabi din Banatul Temişoarei şi din jurul Aradului; 
— Cu verde deschis pe Sârbii din Banat şi Rutenii din Maramureş, — sectoarele punctate ; 
— Cu verde puțin mai închis pe Ceho-Slovaci, carii Sunt răspândiţi pe întreg teritoriul dintre Carpaţi şi Tisa ca mi- norităţi disparente, şi în număr ceva mai mare şi mai grupaţi în judeţul Bekes, reprezentaţi prin haşuri de linii întrerupte; 

Deasemenea colorați cu roşu şi Mur fenia, Moldova şi Buco- vina, 
Lăsaţi necolorate sectoarele care reprezinlă pe Evrei, 
Recomand culori deschise, d: oarece dacă se întrebuinţează culori închise se intensifică culoarea nezgră a Maghysrilor dând impresia că este mai întinsă decât este în adevăr. 
Să nu se tolosească pentru colorat creioane chimice, deoa= rece culoarea chimică îndată ce este atinsă de zpă se întinde şi murdăreşte harta. 
Cine este mai meşter poate folosi culori de 2 quarelă, Colorând harta în acest fel ea va reda adevăratul aspect etnografic al! teritoriului dint'e Carpaţi şi isa. Asifel, de unde acum semnul Maghiarilor pare pregnant şi dominant, se va vedea
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după aceia cum toate celelalte naţionalităţi înoată în marea masă 

românească. Chiar masa secuiască din răsăritul Ardealului se va 
prezenta atunci în adevărata sa poziţie şi valoare. 

„ Coloratul tuturor hărților, având toate culori'e la îndemână, 
nu ia mai mult de 2 ore. | 

De aceia cititorii sunt îndemnați ca înainte de toate să nu 

pregete a coloră hărțile, aşa cum am arătat 'mai sus. 

6) La consultarea hărților nu vă lăsaţi impresionați de sec- 
toarele mari negre care reprezintă pe Maghiari în cercurile oraşelor 

mari diu harta Nr. 1, precum sunt: Braşovul, Clujul, Aradul, Oradia 
şi Satul-Mare, precum şi de majorităţile maghiare din oraşele mai 

mici, precum sunt: 'Târgul-Mureşului. Sa'onta-Mare, Carei-Mari, 
Ajudul-Mare, D:j, Zalău, Șimleu, etc. deoarece în urma recensa- 

mântului din 1930, prin care s'a cert ca cetăţenii să declare 

origina lor etnică, nu naționalitatea căreia voeşte să aparţină, s'a 

dovedit că maioritatea a-estor maghiari sunt evrei, cari s'au lepădat 

de naționalitatea evreiască, precum şi de religia isdraelită, in afară 

de evreii cari subt stăpânirea maghiară s'au d:clarat de naţiona- 
litate maghiară şi de religie isdraelită şi carii pe hărţi sunt arătaţi 

prin sectoare albe cu un cerc mic negru gol în interior. Şi trebue 

să se ştie că in s'atistica Statului Ungar nici nu există o rubrică 

a naţionalităţi evreeşti, ci toţi Evreii sunt trecuţi în rubrica naţ.o- 
nalităţii maghiare. 

Chiar în oraşele rămase Ungariei, mai mult de jumătate din 
populaţia ungurească este de origină etnică evreiască. 

7) Ofițerii, carii au făcut, sau fac şi în prezent serviciu în 

garnizoanele din teritoriile alipite Regatului României, au impresia 

adesea că aceste teritorii sunt maghyare mai mult decât sunt în 

realitate, Această impresie se datoreşte faptului că ofiţerii fac 
serviciul în oraşele în care rimărul Maghyarilor sau 
Evreilor maghiarizați este mai mare decât numărul Românilor, 
sâu cel! puţin, atâţi câţi sunt, ocupă centrul comercial al acestor 
orâşe, care este mai vizibil, în timp ce populaţia românească, de 
obiceiu mai săracă, se găseşte mai spre marginile localităţilor şi 
deci este mai invizibilă. 

In afară de aceasta ofițerii când es cu unităţile lor din gar- 
nizoanele de reşedinţă spre a face exerciţii, sau manevre, aleg 

pentru cantonamente stele ceva mai înstărite din regiune, care 
au şi acestea părţile lor centrale şi comerciale ocupate de popu- 

laţiuni maghiare, evreeşti, sau săseşti, — sau îşi aşează posturile
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de comandă, servitiile administralive centrale şi popotele prin ca- 
sele sau fermele proprietarilor de pământ, sau ale proprietarilor 
de stabilimente industriale şi miaiere, meghyari, evrei maghiarizați 
Sau germani: şi astfel se întăresc în impresia că aceste ţinuturi 
Sunt mai muit străine decât româneşti, ceace în realitate nu este aşa. 

De aceia este bine ca atunci când unităţile părăsesc garni- 
zoanele pentru exerciţii sau manevre, să-şi aleagă pentru canto. 
namente localităţi locuite de Români spre a putea astfel să inire 
în legătură cu elita intelectuală şi de avere românească,— preoţi, 
învăţători şi economi din aceste sate, care fiind mai săracă, este 
drept, nu ne va putea oferi cantonamente luxoase şi ocazii de pe- 
treceri de tot felul, dar în schimb ne va oferi o societate cu o 
atmosferă mult mai plăcută; iar preoţilor şi învăţătorilor români 
le va face mare plăcere atunci când vor vedea că ofiţerii români 
nu-i ocolesc, ci le dau consideraţia cuvenită. 

Şi nu numai acum în urmă ofiţerii români nu au intrat în 
contact cu populaţia românească din Ardeal şi cu conducătorii ei 
de la sate; dar chiar la intrarea diviziilor noastre în Ardeal în 
1918 şi 1919, mulţi dintre ofiţerii români au făcut greşeala că în 
loc să ţină să-şi facă cantonamentele pe la preoţii, învățătorii şi 
gospodarii români, au cantonat mai de grabă pe la bogătaşii un 
guri, evrei, sau germani, deoarece aceştia având interesul să-şi 
pună la adăpost avutul, au atras pe ofiţeri în cercul lor, procu- 
rându-le adesea prilejuri de peireceri în familiile lor, lucru care a 
jicnit pe Români şi i-a răcit oarecum de noi, 

De aceia este cu atât mai necesar ca ofiţerii să caute a in- 
tră cât mai mult în cercul preoţilor şi învăţătorilor români de la 
sate, şi a se apropia şi vorbi chiar cu sătenii români, carii se 
arată foarte mulţumiţi şi recunoscători către ofiţerii carii vorbesc 
cu ei, când îi întâlnesc fie prin sate, fie la munca câmpului. 

Şi în felul acesta ofiţerii vor ajunge să cunoască şi muiţi- 
mea şi puterea Neamului Românesc din Ardeal şi de pretutindeni, 
şi în acelaş timp vor ajunge să întărească legătura de încredere 
şi frăţie a neamului nostru, 

Şi cum suntem datori a spune întregul adevăr, nu numai ofiţerii au fost de vină că şi-au făcut mai des cantonamentele în casele minoritarilor, dar de multe ori fruntaşii români din Ardeaj şi în special funcţionarii, socotind că a cartirui un ofițer este din unele puncte de vedere o âpgară, sau cel puţin un deranj, de
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multe ori s'a văzut cazuri când aceştia au refuzat, sau s'au codit 
să primească pe ofiţeri în casele lor. 

Tot în acest scop se impune ca în toate garnizoanele să se 
organizeze cercuri civilo- militare în care să île atraşi şi Românii; 

jar în lipsa acestui fel de cercuri trebue ca ofiţerii să frecventeze 

cercurile civile iar civilii să fie atraşi în cercurile militare. 

Il 

1) O situaţie etnografică se poate arăta fie prin ajutorul 

unei hărţi etnografice, fie prin tabele statistice, 
Harta are avantajul că arată în cele mai bune condiţii po-. 

ziţia şi amestecul naționalităților numai la simpla privire. In fabe- 

lele statistice însă găsim numărul locuitorilor şi felul lor până la 
unul. Deci tabelele statistice şi hărţile etnografice se complectează 
uuele pe altele, 

Tabelele statistice fiind voluminoase şi deci greu de consultat, 
tot hărţile rămân să reprezinte mal bine situaţiile einogratice. 

2) Hărțile etnografice sunt de două feluri: 

— hărţi în care naţionalităţile sunt reprezentate prin 

culori masive combinate cu haşuri de diferite culori, acolo unde 

naţionalităţile trăesc amestecate; 
— şi hărţi în care naţionalităţile sunt arătate prin pa- 

trulatere sau cercuri corespunzătoare comunelor, plăşilor sau ju- 

deţelor, colo:ate în total, sau în parte, dacă naţionalităţile trăesc 
amestecate. 

Arătarea prin patrulatere are avantagiul că calcularea lor şi 

a părţilor lor se face mai uşor atât la construcţia cât şi la citirea 

hărței, 
Oricare ar fi semnul întrebuințat, este foarte avantagios ca 

fiecare naţionalitate să fie reprezentată prin câte o culcare, Acest 
fel de hărţi are însă desavantajul că costă scump, şi de cele mai 
multe ori culorile neputând să fie plasate exact la locul lor, cisu- 

prapunându-se în parte sau în total, face harta neclară. 

Din această cauză se fac şi hărţi în care naţionalităţile sunt 

reprezentate prin semne desenate în negru, rămânând ca succesul 
reprezentării să fie realizat prin alegerea semnelor şi tonul de- 
senului, 

3) Negreşit că harta cea mai bună este aceia în care situa-
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ţia este arătată pe comune; şi aceasta este cu atât mai necesar 
cu cât naţionalităţile trăesc mai amestecate în comune de o na- 
ționalitate cu comune de altă naţionalitate şi chiar mai multe na- 
ționalităţi în aceiaşi comună, în acest dia urmă caz cercurile împărţia- 
du-se în sectoare pentru fiecare naţionali'ate conlocuitoare. 

4) Pentru ca reprezentarea să fie cât mai apropiată de rea- litate trebue ca suprafaţa cercurilor sau pătrăţelelor să fie pro- 
porțională cu numărul locuitorilor ; adică se se folosească la de- Senarea semnelor o anumită unitate de măsură de suprafaţă, — scară — pentru un număr oarecare de locuitori; nu să se folo- sească numai câteva dimensiuni de semne. Deasemenea şi sec- toarele în care sunt împărțite cercurile, trebue să fie proporţionale cu numărul locuitorilor, în caz când în aceiaş comună conlocuesc două sau mai multe naţionalităţi. 

II 

Pentru Ardeal, sau pentru teritoriul dintre Carpaţi şi Tisa s'a confecţionat în cursul timpului mai multe hărţi etnografice, Astfel cunosc : 

1) Harta Etrografică a Austro-Ungariei şi României de Kieppert la 1lsoooooo şi în care naţionalităţile sunt reprezentate prin mase de culori. Este o hartă rudimentară. 
2) Prin anii 1905—1906 Profesorul Mazăre a publicat Harta Etnografică a Ardealului la scara 1 În50000; Pe comune, Această hartă, deşi era tipărită cu îogrijire, avea următoarele inconveniente : 

a) Se restrângea numai la Ardealul propriu zis, exclu- zând celelalte teritorii din Statul Ungar locuite de un mare număr de Români, cum sunt: Banatul, Ţara-Crişurilor, Sălaj, Satul- Mare, Țara-Oaşului şi Maramureş. 
şi b) Cercurile care Teprezentau comunele nu erau absolut proporţionale cu numărul locuitorilor, ci folosia numai câteva dimensiuni de cercuri; ba ceva mai mult, pentru comunele mai mari folosia cercuri mici cu circumferința dublă; din care cauză nu redă destul de bine mărimea comune'or şi densitatea locuitorilor. 

Totuşi fiind răspândită şi prin autorităţi şi prin comerţ a folosit mult, făcându-ne pe noi tineretul din Vechiul Regat de dinainte de Răsboiu să ne dăm seama de mulţimea satelor locuite
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de Româui în Ardeal. Dacă această hartă ar ti cuprins toate teri- 

toriile locuite de Români ar fi fost mult mai impresionantă. 

3) Ia anul 1915 Editura Justus Perhes Gotta a publicat 

Harta Etnografică a Popoarelor din Ungaria, Bucovina şi Ba- 

sarabia întocmită prin îngrijirea lui Paul Langans după datele 

statistice cele mai noui de atunci; adică folosind pentru Ungaria 

statistica din anul 1910. 

Această hartă, deşi confecţionată prin sistemul culorilor ma- 

sive pe plăşi (cercuri), este întocmită cu foarte mare grije, folo- 

sind în plus oare care semne prin care se arată procentul de 
indivizi de altă naţionalitate care locuesc în mijocul diferitelor 

populaţii majoritare. 

Ca orice hartă bazată pe întrebuinţarea culorilor în masă) 

deşi perfecționată după cum am spus mai sus, nu redă însă destul 

de bine situaţia einică, deoarece, de pildă, colorarea în întregime 

în galben mai închis sau mai deschis a judeţelor Odorhei, Ciuc, 
Trei-Scaune, şi a parte din Judeţele Braşov, Târnava-mică şi 

Mureşul-de-sus, reprezintă insula secuiască din Răsăritul Ardealului 

mai puternică decât este în realitata, dacă avem în vedere că 

teritoriul acestor judeţe fiind 80%, muntos nu este locuit decât pe 

o întindere de teren de 2000. 

Această hartă a fost anexată de Domnul Profesor N. lorga 
lucrării D-sale intitulată „N. lorga către E. S. Benito Musolioi“. 

4) In timpul războiului a fost tipărită de către Serviciul Geo-- 
grafic al armatei harta întocmită de către D-i P:ofesor Meruţiu, 

pe comune reprezentate prin cercuri în culori, folcsind cem 15 

dimensiuni de cercuri aplicate pe harta 1/200po0o a Serviciului 

Geografic Român (partea planimetrică, — râuri, comunicaţii, lo- 

calităţi, numiri, — adică excluzându-se haşurite în sepie care re- 

prezentau relietui) şi folosind datele statisticei din 1910 a Statului 

Ungar, precum şi datele procurate de autorităţile bisericeşti, în 

special pentru regiunile unde unii R mâni carii şi-au pierdut limba 

şi conşiiinţa naţională s'au deciarat (2) maghyari. 

Această hartă p:ezintă următoarele inconveniente : 

a) Fiind compusă din 24 de planşe, corespunzătcare celor 

24 de planşe ale hărţei 1/2 0py a Serviciului Geografic pe care 
Sau aplicat semnele etografice, pu poaie fi privită dinti'udată în 

întregimea ei decât pusă pe o pânză sau planşetă de 3m. înălţi- 

me şi 2,50 m. lăţime, ceace o face greu de mânuit, şi nu poate
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să fie folosită, şi în special afişată, decât în instituţiunile de cultură 
care dispun de spaţiul necesar spre a fi expusă. 
"b) Hârtia pe care s'a tipărit fiind de calitate inferioară, cu- 

lorile nu s'au imprimat în condițiuni bune şi nu se disting, în unele 
părţi, bine ; în special galbenul şi sepia. 

c) Cercurile care reprezintă comunele cu culorile respective, fiind aplicate peste semnele negre planimetrice arătate mai sus ale hărţei 1/200000, şi în special peste semnele negre masive care reprezintă localităţile, în majoritate, culorile nu se disting destul de clar la prima privire. 
Această hartă nu a fost pusă în vânzare; şi chiar dacă a fost distribuită la diferite autorităţi, eu nu am văzut-o expusă şi nici folosită pentru studiu de către nici o autoritate şi nici o in- stituţie cu care am venit în contact. 
in anul 1929 eu am cumpărat-o, am pus-o pe pânză şi am folosit-o la cursul de geografie şi cu ocazia diferitelor conferinţe de educaţie naţională la Şcoala de Ofiţeri de Rezervă Ploeşti, cu care ocazie am constatat că era foarte greu de manipulat şi de expus, 

la anul 1919 D-l Prof. Em. de Martonne, expertul tehnic al Conferinţei de Pace de la Paris, vizitând depozitul de hărţi al Serviciului Geografic al Armatei însoţit de răposatul profesor Mun- teanu-Murgoci şi de scriitorul acestor rânduri după înapoierea din Basarabia, unde fusese trimis de Conf. de Pace de la Paris spre a se edifica asupra stărilor etnice, culturale şi politice de acolo,—zic,—D-l prof. Em. de Mantonne vizitând Serviciul Geo- grafic al Armatei a găsit această hartă etnogratică. Şi întrebând pe Şeful Serviciului Geografic, de ce nu a fost folosită la Conferinţa de Pace spre a susţine drepturile noastre pentru o frontieră mai avântajioasă în Banat, acesta a răspuns că răposatul al. |. C. Brătianu a dat ordin să fie ţinută în rezervă“; la care răspuns D-l Prof. Em. de Martonne a replicat: „Rezervele se bagă în foc pentru câştigarea bătăliei, nu se păstrează până după pierderea ei. Cu acestă ocazie D-| Prof. Martonne ne-a povestit că Pasici 

mâi'nainte spre inima Banatului, pe cât timp Românii au înţeles să nu-şi susțină de loc dreptul asupra întregului Banat, drept îatărit prin tratatul de alianţă pe baza căruia am intrat în răsboi. Oliţerii sârbi, carii au făcut parte din delegaţia ţării lor la conferinţă, printre alte argumente în favoarea unei frontiere îm-
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pinsă cât mai departe pe stânga Dunării, au afirmat că o asemenea 

frontieră le este necesară pentru a apăra linia Dunării, pe cât 

timp o asemenea frontieră, milităreşte vorbind, constitue un cap 

de pod dincoace de Dunăre şi nu a putut să fie cerută din punct 

de vedere militar decât în vederea unor eventuale operaţiuni ofen- 

sive la Nord de Dunăre în Banat, 

Negreşit ei au cerut în primul rând o astiel de frontieră în 

iateresul apărării Belgradului, cu toate că Belgradul în timpul 

Serbiei Mici, când avea ca vecin la Dunăre un stat puternic şi 

inamic, a stat destul de bine la frontieră, deşi Sârbii aveau putinţa 

să-şi mute capitala într'unul din oraşele din interiorul ţării. 

Aşa că această hartă întocmită probabil pentru propagendă 

şi pentru conferinţa de pace, nu a fost folosită acolo. 

5) In anul 1919 Serviciul Geografic al Armatei a tipărit Har- 

ta Etnografică a Transilvaniei, Banatului, Crișanei şi Maramu- 

reşului întocmită de D-l Inginer 1. Victor Vlad din Lugoş. 

Această hartă este întocmită pe comune la Scara 1/150 o0o 

după statistica maghyară din 1910 controlată cu datele de reli- 

giune. 

Comunele sunt însemnate prin patrulatere la scara 4 cmp. 

pentru 1000 de locuitori. 

Naţionalităţile sunt reprezentate prin culori. 

Harta este tipărită în condițiuni bune şi are avantajul că 

este de dimensiuni potrivite, atât pentru o expunere în perete, cât 

şi pentru studiu. 

Nu ştiu în ce fel îşi va fi procurat autorul datele de reli- 

giune în special pentru Românii din Câmpia Tisei, carii şi-au 

pierdut şi conştiinţa naţională şi limba, şi nu şi-au mai păstratde 

cât religia după care îi recunoaştem ca Români. 

Această hartă nu am văzut-o vânzându-se în comerţ, ci nu- 

mai distribuită diferitelor autorităţi, care însă nu i-a dat atenţia 

cuvenită. Din această cauză nu şi-a dat întreg randamentul pe 

care l-ar fi putut da şi pe care ar fi trebuit să-l dea această 

splendită hartă,
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IV 

Să trecem acum la explicaţiunile care trebuesc date pentru 
fiecare hartă în parte. 

1) Harta No, 1, — Harta Etnografică a teritoriului dintre Carpaţi şi Tisa.— 
Pe această hartă sunt reprezentate : 

- — limitele dintre judeţe, — vermeghii, comitate, — din timpul stăpânirii maghyare ; 
— limitele dintre plăşi, — jaras, cercuri, — în care erau împărţite judeţele în timpul aceleiaşi stăpâniri; 
— situaţia etnică reprezentată prin cercuri corespun- zătoare populaţiei plăşilor, precum şi a unora dintre oraşe; 
— frontiera actuală româno: ungară, şi româno-jugo- Slavă ; 

— frontiera 1. 1. C, Brătianu ; 
— frontiera propusă de Lordul Rothermere ; 
— îrontiera peniru care face propagandă Liga Revi- z'onistă Maghyară; 
— Şi frontiera propusă de italianul Vellani D:onisi, 2) Am dat limitele dintre judeţe şi plăşi, deoarece ne servesc: — la orientare; 
— şi la aprecierea densităţii şi.a amestecului naţiona- lităţilor pe anumite porţiuni din cuprinsul teritoriului în legătură cu trecutul istoric. — 

3) In ce priveşte Situaţia etnică este necesar să se dea ur- mătoarele explicaţii : 
a) Am adoptat reprezentarea populaţiei pe plăşi, deoarece Scara hărţii pe care mi-am ales-0,— 1/1,509 000 — hu permite re- prezeatarea pe comune ; 
b) Datele statisticei din 1900 le-am aplicat pe hartă cu ur- mătoarele corectări: 

— Am îngl'obat populaţiuvei româneşti pe Românii în Special pe cei din Secuime şi Gin Câmpia Tisei, carii deşi s'au declarat Maghyari, şi au păstrat totuşi relig'unea greco-câtolică (unită) şi Sreco. ortodoxă, care nu a fost nici odaţă şi nu este nicăeri religiuna a naţ onalităţii maghyare ;
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— Am scos din numărul naţionalităţii maghyare pe : 

Evreii declaraţi de naţionalitate maghyară, dar carii s'au declarat 

de religie isdraelită ; 
— Deasemenea am scos din numărni naţionalităţii 

germane (Nemet) din Satul Mare şi Maramureş pe Evreii carii 

s'au declarat Germani ; 
— În cercuriie care reprezintă pe hartă situaţia etnică, 

am deschis secthare speciale evreieşti pentru toţi indivizii de re- 

ligie isdraelită, sectoare pe care le-am lăsat albe, dar le-am îrsem- 
nat cu câte un cerculeţ în partea periferică a sectoarelor; atunci 

însă când cerculeţul nu a încăput în sector din cauza strimteţii 

acestuia, cerculeţul a fost desenat în afara sectorului ; 

— Am exclus dela reprezentare pe oricare dintre na- 

ționalităţi: din cuprinsul unei plăşi care ca număr reprezintă un 

procent prea mic şi era imposibil de desenat faţă de mărimea 

cercului. 
c) Am căutat ca cercurile care reprezintă plăşile să fie de- 

s_nate în interiorul teritoriilor plăşilor. In unele plăşi însă popu- 

laţia fiind mai deasă, sau pleşi'e având teriteriul îrgust şi lung, 

cercurile nu au încăput pe teritoriul plăşilor respective ; şi în acest 

caz aceste cercuri au trecut şi pe teritoriul plăşilor vecine, ceace 

trebue bine luat în consideraţie şi a cu se crede că cercul etno- 

grafic reprezintă şi populaţia din plăşile vecine peste care cercul 

etnografic a fost desenat. 
d) Am adoptat ca scară la construirea cercurilor unitatea de 

măsură de 3 mmp. pentru 1000 locuitori, unitate care mi s'a părut 

cea mai potrivită pentru scara hărţii de 1/,.500 000: 

Construind anterior o hartă la care am întrebuințat ca scară 

a cercurilor unitatea de 4 mmp. pentru 1000 de locuitori, acea 

hartă s'a prezentat rău din toate punctele de vedere. 

O încercare la scara de 2 mmp. pentru 1000 de locuitori nu 
permilea împărţirea în sectoa:e clare a cercurilor mici. 

e) Fiecare cerc a fost construit proporţional cu populaţia 
plăşii sau oraşului folosind măr'mea corespunzătoare a razei până 
la o zecime de milimetru. 

Deasemenea şi sectoare'e care reprezintă fiecare naţionalitate 
în interiorul unui cerc. 

f) Este posibil să se fi comis greşeli egale cu gros'mea li- 

niilor despărţiloare dintre sectoare, şi greşeli de o zecime de mi- 

limetru la luarea dimensiunii razelor când am construit cercurile.
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g) Atenţiune: 
— când cercul reprezintă un oraş (nu o plasă) s'a a- 

dăogal pe lângă numirea oraşului respectiv şi litera O.; astfel 
oraşul Sibiu este denumit Sibiu—0O., spre deosebire de plasa Sibiu, 
care este denumită simplu Sibiu; 

— acolo unde cercurile sunt rari şi mici faţă de teri- 
toriul plăşilor înseamnă că populaţia este rară. 

h) In plasa Kis Varda din jud. Szabolcs, unde populaţia ro- mânească care s'a declarat maghyară, se găseşte amestecată cu 
populaţiunea ruteană care şi-a pierdut naționalitatea şi s'a declarat 
maghiară, numărul locuitorilor de religiune creştină unită a fost împărţit în două: jumătate români şi jumătate ruteni, deşi în rea- litate nu va fi fiind aşa, 

4) Frontiera actuală care ne desparte de Sârbi în Banat, deşi lasă la noi câteva comune mici cu majorităţi sârbeşti, totuşi este o frontieră care ne nedreptăţeşte în mod vădit, deoarece multe comune cu majorități puternice româneşti din jurul Văr- şețului care trebuiau să ne fie date nouă, au fost lăsate Sârbilor pentru a formă hinterlandul acestui orâs. Astfel sunt comunele : Marcovăţul, Solciţa, Mesici, labuca, dar mai presus de toate fal- nicele comune româneşti Coşteiul, Voivodinţul şi Straja, comune curate româneşti, care pe timpul dominaţiunei ubgureşti au dus vestite lupte politice în alegeri, aşa în cât când se scriă despre ele în ziare totdeauna erau numite „fruntaşa comună Coşteiul“, '„frun- taşa comună Voivodinţul“, fără de care calificative niciodată nu era scris sau pronunţat numele lor ; zic, aceste comune găsindu-se lângă frontieră trebuia să cedăm orice în schimb spre a ne ji lăsate nouă. 
Deasemenea au rămas la Sârbi marile şi vestitele comune româneşti de la Vest de Vârşeţ: Uzdinul (sau Ozora) Satul- Nou Petrovoselo (Roman Petre) Seleuşul, Alibunarul, Nicolinţ, Vlaicovăţ; Retişor şi Grebenaţ, care prin situaţia lor fiind înclinate spre Sud Vest, spre Belgrad, nu puteau să fie Salvate decât dacă ni star fi dat Banatul întreg, sau dacă Sar fi dat Sârbilor numai o zonă restrânsă în colţul de Sud Vest pentru a întregi hinteilandul Be]- gradului, aşa cum convenise Take lonescu şi Pasici înaintea Con- lerinţei de la Paris. 

„ Oraşul Vârşeţ, care a fost atribuit Sârbilor din cauză că are mai mulţi Sârbi decât Români, în realitate vreo 4000 din aceşti Sârbi sunt Români Sârbizaţi prin ajutorul episcopiei sârbeşti pe care Habsburgii au înființat-o în acest oraş. , 5) Pentru frontiera dinspre Ungaria întocmind o hartă anume Voiu vorbi de ea cu ocazia vorbirii pe care o voiu face acelei hărţi
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Ţin însă să atrag atenţia de pe acum că cercurile care re: 
prezintă plăşile din apropierea frontierei, sau care sunt tăiate de 
această frontieră, nu au putut să fre plasate aşa încât să redea 
fizionomia etnică adevărată, ci tace impresia că Ungurii au fost 
neindreptăţiţi în unele părţi, cea ce nu este adevărat, după cum 
se va vedea la prezentarea hărţei acestei frontiere, hartă care 
este întocmită pe comune. 

Se poate vedea însă bine cum în cercurile Bătania, Aletea 
şi Gyula sunt foarte mulţi Români, carii, trebue să se şiie, că au 
conştiinţa naţională încă trează, şi carii au fost lăsaţi Ungariei, 
fără să vorbim de marea mulţime de Români de la Vest de Ora- 
dia Mare şi din comitatele Hajdu şi Szabolcs, Sătmarul de Vest şi 
Ugocia şi carii şi-au pierdut limba şi conştiinţa naţională şi nu 
se mai recunosc ca Români decât prin religie, au fost lăsaţi Un- 
gariei ca un preţ destul de scump pentru Ungurii rămaşi în ho- 
tarele noastre. 

In special majorităţile maghyare din cercurile Salonta Mare 
şi Cefa cad aproape în întregime pe partea teritorului din aceste 
cercuri cari au fost lăsate Ungariei; şi numai cecesitațea tecnică 
a construirii hărţii a făcut ca cercurile să fie plasate aşa în cât 
să fie tăiate în două de linia care reprezintă frontiera, lucru care 
se poate uşor observa când se studiază harta cu atenţie, 

Tot cam în acelaş fel stau lucrurile şi cu cercurile Salard 
şi Szekelyhid de la Nord de Oradia Mare, 

6) Frontiera denumită 1, 1, C, Brătianu,— linia sinuoasă,— 
este frontiera tratatului de alianță cu Rusia, tratat garantat şi de 
celelalte puteri ale Antantei, şi pe baza căruia am intrat în răsboiu. 

Această frontieră cuprindea întreg Banatul şi apoi urma o linie dreaptă care pornind de la Algio pe Tisa, la Nord de Segne- 
din, mergea pe la 4 km. Est de Debrețin şi ajungea la Tisa Uylack 
pe Tisa superioară. 

Aseastă frontieră deşi alipia la România un mare număr de Unguri, ceace era un rău, era irasă aşa încât: 
— cuprindea mare parte (nu toți) din Românii, atât pe cei carii îşi păstrează stigmatele naţionalităţii şi conştiinţa naţio- 

nâiă, cât şi pe cei desnaţionalizaţi şi carii nu-şi păstrează decât 
religia ; 

— Cuprindea aproape întreg blocul Ceho-Slovac din Comi- 
tatul Bekeş scăpându-l astiel de la o desnaţionalizare sigură, care acum este în curs;
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— lua din mâna Ungurilor întreaga cale ferată Seghe- 
din-Bekes Csaba-Oradia-Carei-Satul Mare, care în caz de răsboiu, 

rămasă intactă în mâna Uogurilor ar îi avut o mare valoare stra- 

tegică în vederea urei manevre pe linii interioare între teatrul de 

răsboiu ungaro-jugosiav şi cel româno urgar. In prezent noi stă- 

pânim această ca!'e ferată numai în sectorul Salonta-Mare. Halmey, 
— şi în fine prin această frontieră se slăbeă în mă- 

sură apreciabliă. puterea Ungariei, care ne es'e şi re va fi şi în 

viitor un duşman neîmpăcat, fapt care probabil a cântărit mult în 

judecata lui I. 1. C. Brătianu atunci când a tras această linie. 

7) Frontiera Roihermere, preconizată de lordul englez cu 
acelaş nume, a fost propusă numai spre a fi :greabil Ungurilor, 
cărora, se zice, că le-a cerut, sau că Ungurii i-au promis că-l va 
alege rege al Ungariei, dacă va reuşi să decidă guvernul englez 
la revizuirea Trata'ului de la Trianon. 

Această frontieră nu are nici un temeiu ein!c, ci este bazată 
numai pe motivul ca să redea Ungariei oraşele Temişoara, Arad, 
Salonta, Oradia, Carci- Mari, şi Satul Mare care ar avca pcpulzţie 
în majoritate maghyară, împreună cu h'nterlandele lor. 

la realitate, după cum am spus, majoritatea Meghyarilor din 
aceste oraşe sunt Evrei, carii parte şi-au păstrat religia dar s'.u 
declarat Maghyari, iar parte s'au declarat şi Maghyari şi de altă 
religie decât religia isdrzeliră. 

Şi pentru a da Ungariei pe aceşii Evrei, Lordul Rothermere 
es'e de părere ca să se dea plocon Ungariei, şi vre-o 12 cercuri 
în care majoritatea absolută sau relativă a locuitoriler este ro- 
mânesscă, sau săsească, după cum se vede foarte bine pe hartă. 

Dar ştie oare d-l Lord câţi Români şi ce fel de Români se 
"găsesc de pildă în cercurile Timişnara, Lipova Arad, Aletea, Şiria, 
Chişinău şi Cefa? — şi ce lupte politice au dus Românii din 
aceste cercuri în timpul stăpânirii Uogvreşti ? — Şi a întrebat el 
pe Românii şi pe Şvabi din cercurile Cenea, Pardany Tek mişoara 
oraş, Sfântul Nicolaul Mare, Periamoş Vinga, Aradul Nou, Nădlac, 
Pecica şi Arad-oraş, dacă voesce să-şi dea din nou părul pe mâna 
Ungurilo:? 

Este uşor să tragi pe hartă graniţe fanteziste; dar să vină 
d-l Lord pe teren şi să vorbească cu oamenii a căror soartă vrea 
să o hotărască, şi apoi să vadă ce înseamnă să tragă graniţe pe 
spinarea altora. Doamne, Doamne, să vină d-l Lord în Şiria şi să
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vorbească cu Şirienii, şi atunci să vadă el cine sunt Românii din 

Şiria! — de le era frică jandarmilor unguri să înopteze seara pe 
ulițele satului când erau Şirienii necăjiţi. 

Dar Românii din Kişinău ce cusur au ? Ei sunt Moţi revăr- 
saţi în câmpie şi sunt în prezent cea mai puternică populație 
românească din întreaga  Românie-Mare, stând alături, ba 

chiar întrecându-i pe ciobanii Mărgineni din judeţul Sibiului şi; 

pe Românii din Scheiul Braşovului şi din Săcele. Şi ei nici nu 

ştiu, bieţii oameni, ce soartă vrea să le croiască d-l Lord, căci dacă 

ar şti, eu cred că ar trimite imediat o delegaţie spre a-l întreba 

că ce are cu ei. Şi nu cred că s'ar găsi un singur om,o singură 

femee, ba chiar şi copil care să nu moară cu arma în mână pă- 
zindu-şi graniţa contra Ungurilor. | 

Şi ar mai vrea d-l Lord să dea Ungurilor şi Cercul Cefa, unde 

au dus acele lupte politice legendare fruntaşii români, Ciordaş şi 

Bolcuş precum şi luptătorul plin de isimă Doctorul Dumitru Lascu, 

căruia în timpul stăpânirii ungureşti i-a trebuit numai 4 

voturi spre a trânti în alegeri pe însuşi contele Tisa acolo acasă 

la el, în fieful său electoral; căci trebue să se ştie că acest 

vestit om politic magyar îşi avea moşia sa de familie în comuna 

Gest din acest cerc al Cefei. 
Şi mai departe d-l lord ar voi să treacă frontiera închipuită 

de dânsul pe la Răsărit de cercurile Taşnad şi Ardud (Erdod) în 
care Românii sunt în majoritate absolută; ba chiar să dea Ungu- 

rilor pe Românii din Ţara Ooaşului (cercul Tisantul) carii sunt o 
ramură de Români tot aşa de puternică ca şi Moţii; şi numai 
Dumnezeu a sădit pe aceşti Români acolo în extremul Nord Vestic 
Spre a ţine acolo hotarul etnic al Românismului. 

Această frontieră primită la început cu bucurie de către Un- 
guri, acum nu mai vorbesc de ea ca de un bun câştigat; dra- 
gostea cu lordul englez a slăbit, şi Ungurii vorbesc de alte fron- 

„tiere mai îndrăsneţe. 
5 

8) Frontiera Ligei Revizioniste Ungare. 

EI Luând de bună şi caşi câştigată frontiera Lordului Rother- 

mere, Liga Rev. Ung. o duce mai departe şi voeşte nu numai să 
anexeze Ungariei ţinutul cu majoritate de Secui din Răsăritul Ar- 

dealului, dar nu ar voi să lase României în jurul acestui ţinut ici 

O plasă, ba nici o comună în care Ungurii sunt întrun procent 
de 25 şi chiar 20%], din populaţie, indiferent câţi Românii sau
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Saşi s'ar găsi în acele comune sau plăşi, şi indiferent dacă aceş- 
tia voesc sau ba să treacă subt stăpânirea Ungurilor; şi clădeşte 
asifel o frontieră ca aceia arătată pe hartă cu cerculeţe jumătate 
albe, jumătate negre, gâtuită în regiunea Cluj-Oradia şi lărgită 
mult în interiorul Ardealului, frontieră care în orbirea lor nu ţine 
seamă nu numai de situaţia etnică, dar nici de comunicaţii şi nici 
de economia ţării. 

Tot Liga Rev. Ungară crede că în Banat frontiera trebue aşa 
trasă încât să lase Ungariei cercurile cu majorităţi româneşti Detta, 
Ciacova şi Buziaş, şi aceasta de dragul unor minorităţi cu totul 
disparente maghyare din acele cercuri. 

9) Pentru susţinerea acestei frontiere Ungurii au găsit ca 
apărător pe italianul Ve/ani Dionisi, care oareşicum jenat de pre- 
tenţiunile zănatece ale Ligei Revizioniste Ungare, este de părere 
că regiunea româno-săsească de pe Târnava, Sibiu şi Atba Iulia 
nu poate să fie pretinsă de Unguri. Dar tot anexează şi el la 
Ungaria un mare număr de plăşi din interiorul Ardealului în care, 
în unele Românii, în altele Saşii, sau ambele naţionalităţi împreună 
Sunt în mare majoritate, sau în majoritate absolută ; şi aceasta 
spre a uni ţinutul secuiesc de trupul actualei Ungarii. 

9) Şi Ungurii au mai găsit un italian care să le susţină cauză,'şi anume pe Aldo L ami, italian după tată, austriac după mamă, născut la Geneva şi în prezent profesor la Universitatea din Seghedin. 

Acesta spre a da frontierii propusă de dânsul o înfăţişare mai obiectivă este de părere ca să se dea Ungariei la poalele Munţilor Apuseni frontiera preconizată de Liga Rev. Ung., iar în partea de Nord Vest a Ardealuiui frontiera ar forma un upghiu adânc cu vâriul la Jilău inclusiv ; iar regiunile româno-secueşti şi româno-săseşti să fie puse subt un regim de autonomie pria care să se salveze fiinţa etnică a Ungurilor şi Saşilor, 

10) Harta Etnografică pe comune a frontlerii dinspre Un- aria în patru planşe corespunzătoare la 4 sectoare ale frontierii, Arad, Oradia, Carei şi Sătmar, 
Am întocmit această hartă spre a arăta amănunţit că Conte- rinţa de la Paris cu referenţii şi experţii săi tecnici, carii au studiat şi au trasat această frontieră, nu numai că Du ne-a dato frontieră,
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dela învingător la învins şi nu Dumai că nu ne-a protejat şi nu 

ne-a menajat, dar chiar ne-a persecutat în unele puncte, lăsând 

Ungariei comune cu majorităţi româneşti în imediata apropiere a 
frontierii, comune care ar fi putut să ni se dea nouă. 

Astfel : 

a) In Sectorul Arad s'a lăsat Ungariei comunele Ce- 
nadul-Unguresc şi Kitighaza, a căror populaţie este în majoritate 

românească şi cu foarte puternică conştiinţă românească, comuna 

Aletea cu majoritate săsească şi cu o cincime populaţie românească, 

pe lângă comunele cu minorităţi româneşti Mezihegyes, Bătania, 
Cunagota, Dombrgyhaza, Kevernes, şi oraşul Gyula cu o puternică 

minoritate românească, probail în dreptul comunelor cu majorităţi 

ungureşti din jurul Aradului şi de la Răsărit de Gyula. 

Totuşi dacă experţii carii au trasat frontiera ar fi voit câ- 

tuşi de puţin să ne menajeze ar fi putut să ne dea fără nici un 

inconvenient comuna Cenadul Unguresc dacă nu chiar şi comu- 
nele Kitighaza şi Aletea. 

După cum se vede în această hartă, în Arad majoritatea 

relativă a populaţiei este evreiască, Românii fiind aproape un 

sfert, iar Ungurii mai puţin de un sfert. Deci Ungurii nu pot pre- 

tinde în nici un caz acest oraş pe baza unei iajorităţi nici chiar 
relative ungureşti, 

b) În sectorul Oradia-Mare frontiera a lăsat Ungariei un 
număr de comune cu minorităţi şi chiar cu majorităţi româneşti, 
probabil în schimbul comunelor cu majorităţi ungureşti de la Nord 
de Oradia. In acest sector s'a tras deci o frontieră de compen- 
sații eînice, şi prin urmare nu se poate zice că Ungurii au fost 
nedreptăţiţi în acest sector. In orice caz ni S'ar fiputut lăsa nouă 
comunele Micherechiul care este aproape total românească şi mai 
ales Poceiul în care jumătate din populaţie este românească şi 
cu puternică conştiiuţă naţională. 

După cum se vede în această hartă oraşul Oradia, ca şi 
Aradul, are majoritatea populaţiei evreiască, iar Ungurii trec abia 
puţin peste 25%. | 

c) In sectorul Carei.Mari îrontiera s'a tras printre comune 
amestecate lăsând Ungariei comune cu minorităţi puternice sau cu 
majorităţi româneşti, şi lăsând României comune cu minorităţi şi 
chiar cu majorităţi uogureşti. Este deci iarăşi o frontieră de com- 
pensații etnice de care nu se pot plânge Ungurii; ba parcă- 
pârcă am avea noi să ne plânem de traseul frontierii,
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In orice caz şi aci putea să ni se dea nouă fără nici unin- 
convenient comuna Peneslec care este aproape curat românească 
şi care împreună cu Sănislaul, acordat nouă, au organizat fai- 
moasa primire cu ouă clocite şi cu murături a episcopului ma- 
ghyar. greco-catolic de Hsjdu Dorog, când acesta a venit în vizită 
canonică în aceste comune; în plus că depăriă frontiera de ca- 
lea ferată Oradia-Carei Mari, care aci este numai la 7 kim. de 
această cale ferată. 

şi d) în fine în Sectorul Satu-Mare frontiera se prezintă 
cam în aceleaşi condițiuni caşi în sectorul precedent. 

Oraşul Satul-Mare, de unde în aparenţă este in majoritate 
unguresc, în realitate aproape jumătate sunt Evrei carii S'au de- 
clarat Magyari ascunzându-şi în acelaş timp religia Isdraelită, 220] 
sunt de religie isdraelită dar declaraţi Magyari, iar Magysri ade- 
văraţi şi Români sunt în număr ega!, în procent fiecare de 14%. 

La construcţia acestei hărţi s'a folosit aceleaşi semne ca şi 
pentru construcţia hărţei generale etnografică pe plăşi, 

10) Harta religioasă a populațiunii româneşti dintre Car- 
pați şi Tisa. 

Atrag atenţia că în această hartă este trecută numai popu- 
lațiunea românească dintre Carpaţi şi Tisa, arătată după religiune 
şi anume: creştini-uoiţi (greco-catolici) reprezentaţi prin haşuri, 
iar creştinii-ortodocşi nehaşuraţi. 

După cum se vede Românii creştini ortodocşi sunt masaţi în 
Sudul Ardealului, precum şi în Banat şi Crişana, adică în jurul 
centrelor de viaţă şi de manifestare românească: Braşov, Făgăraş Sibiu, Mercurea- Sibiului, Alba-Iulia, Orăştie, Haţeg, Lugoş, Zorlenţ, Bogşa, Oraviţa, Arad, Beiuş şi în jurul Oradiei; iar creştinii-uniţi Sunt grupaţi în mase în Maramureş, Sătmar şi în Nordul Ardea- lului, unde căldura vieţii româneşti din Muntenia, propagată prin centrele arătate mai sus, nu a mai ajuns. Şi trebue să se ştie că creştinii uniţi s'au despărţit de ortodoxism la anul 1701, când în Muntenia domniă Constantin Brâncoveanu, care a stăruit foarte mult ca Românii din Ardeal să nu se unească cu Roma. In centrul Ardealului Românii ortodocşi şi cei uniţi trăesc amestecați şi în număr aproape egal. 

Deşi la lupta pentru apărarea Neamului Românesc din regatul Ungar au luat parte în aceiaşi măsură şi reprezentanţii intelectuali ai Româbdilor uniţi ca şi ai Românilor ortodocși, totuși despărțirea
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Românilor în două părţi pe teren religios prin unirea unei părţi 
(aproape jumătate) cu biserica papală a slăbit solidaritatea şi pu- 
terea de rezistență a Neamului Românesc din Regatul Ungar, De 
altfel stăruința pe care au depus-o autorităţile administrative şi re- 
ligioase ungureşti pentru realizarea acestei uniri, dovedeşte în 
deajuns ce scop s'a urmărit de aceste autorităţi, adică slăbirea 
rezistenţei naţionale a Românilor şi ca urmare desnaţionalizarea lor. 

Se credea că în urma înfăptuirii României Mari se va uni- 
fică şi biserica Românilor din Ardeal prin revenirea uniţilor la 
sânul bisericei ortodoxe; dar s'a văzut că acest lucru este impo- 
sibil, deoarece clericii uniţi se ţin aşa de tari pe poziţiile lor încât 
pretind că întreaga biserică ortodoxă română să se unească,—zic 
ei,—cu Maica-Roma la care ei au irecut de bună voie (?) şi din 
convingere (2), pe când în realitate ei au trecut de nevoe şi spre 
a-şi îmbunătăţi soarta, şi a lor, a clericilor, şi a poporului; dar 
speranţele lor, afară de oarecare ajutoare târzii date clericilor, au fost 
înşelate, deoarece mai de grabă şi în mai mare măsură a fost a- 
jutată biserica ortodoxă sârbească care a rămas în întregime or- 
todoxă decât a fost ajutată biserica română unită. 

Ca curiozitate pot spune că deşi prin unirea cu Roma uni- 
tatea Românilor din Statul Ungar a fost sfâşiată, totuşi această 
unire nu a însemnat o schimbare vizibilă a religiei, deoarece u- 
niţii nu au trecut integral la catolicism, ci au admis numai 4 
puncte dogmatice ale religiei catolice şi anume: - 

— recunosc pe Papa de la Roma ca şef al bisericei şi 
cred în infailibilitatea sa; 

— recunosc că Sfântul Duh purcede nu numai de la 
tatăl ci şi de la fiul (filioque); 

— recunosc existenţa purga'oriului între rai şi iad; 

— şi fac sfânta împărtăşanie cu azimă în loc de pâine 

dospită. 

Afară de aceasta întrebuinţează în unele părţi ale serviciului 
religios anumite cuvinte, cum de pildă: 

— „doamne îndură-te spre noi“, în loc de „doamne 
milueşte-ne pe noi“. 

— „luaţi mâncaţi: acesta este trupul meu, beţi dintru 

aceasta toţi; acesta este sângele meu“; în loc de: „Trimite du- 
hul tău cel sfânt peste noi şi peste darurile acestea ce sunt puse 
înainte şi fă adecă pâinea aceasta cinstit trupul Kristosului Tău,
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jar ce este in paharul acesta cinstit sânge'e Hristosului Tău, pre- 

tăcându-le cu Duhul Tău cel sfânt“; 
şi învaţă că şi Sfânta Fecioară Maria a fost scutită de păcatul 

original (de la Adam) şi în consecinţă au instituit sărbătoarea 
„„Neprihănitei Zămisliri a Sfintei Fecioare (Festum Imaculatae 
Conceptionis Beatae Virginis). 

Restul religiei şi al serviciilor religioase a rămas neschimbat, 
căci poporul nu a primit să se schimbe nimic din formele de 
manifestare ale religiei. 

11) Harta cu situația economică şi financiară a Români- 
lor din Statul-Ungar în 1908. 

Punctele, după cum se arată în legenda hărţii, însemnează 
milioanele de coroane depuse la băncile româneşti de 
către Români şi împrumutate în mare parte tot de către Români. 

După cum se vede, populaţiunea cea mai bogată româneas- 
că, şi cele mai puternice bănci s'au găsit în Sudul Ardealului, 
în Banat şi în jurul Aradului, adică printre Românii carii şi-au 
păstrat credinţa ordodoxă, 

12) Harta cu cercurile electorale în care Românii au dus 
cele mui întețite lupte politice în timpul stăpânirii ungurești. 

Este o întâmplare oare că cele mai viguroase lupte politice 
au fost duse de Românii din regiunile în care ortodocşii sunt în 
majoritate ? 

Un lucru e sigur şi anume că fruntaşii politici de religie 
greco-catolică (uniţi) din Nordul Ardealului, cum au fost Iuliu 
Maniu, Părintele Vasile Lucaciu şi Atex. Vaida Voevod, neputân- 
du-se alege în cercurile de origină au venit, şi-au pus candida- 
tura şi-au fost aleşi în cercurile româneşti cu majorităţi ortodoxe 
din centrul şi Sudul Ardealului, poporul român în marea lui în- 
țelepciune neînţelegânad să tacă nici o deosebire între uniţi şi or- 
todocşi când era vorba de interesele mari ale neamului. Astfel 
părintele Vasile Lucaci, originar din comuna Siseşti din ţinutul 
Băei Mari, a fost ales în cercul Beiuş într'o alegere rămasă cele- 
bră. Tot aşa a fost ales luliu Maniu în cercul Alvinţ, iar Alex. 
Vaida Voevod în cercurile Trăscău, Ighiul şi Făgăraş. Numa 
George Pop de Băseşti şi Teodor Mihali s'au putut alege în cercurile Cehul Sălajului, Şomkuta-Mare şi Ileanda. Mare din Nor- 
dul Ardealului unde alegătorii sunt în majoritate uniţi. Deşi erau multe cercuri care alegeau în mod regulat depu- taţi români, totuşi cel mai sigur cerc în care se alegeau deputaţi
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tomâni fără să fie nevoe de propagandă, era cercul Şiria, unde 
se alegea Ştefan Cicio Pop, — In cercul Aleşd cu ocazia unei 

alegeri Românii prezentându-se cu mare avânt pentru a vota pe 
candidatul român, Ungurii au provocat o învălmăşeală, cu care 
ocazie jandarmii au împuşcat 30 de Români asigurând asttel re- 
uşita candidatului ungur. 

Şi în cercul Făgăraş, în comuna Mărgineni au fost împuş- 

caţi 6 Români prin anii 1905—1906 cu ocazia unei întruniri elec- 
torale. 

Dar măcelul dela Pănade de lângă Blaj ? 
Şi, vă rog, luaţi bine seama, că respectabilul Lord Rother- 

mere găseşte de bine ca să se restitue Urgariei tocmai cercurile 

şi regiunile în care Românii s'au manifestat cei mai bine pe te- 

ren politic şi unde sunt cei mai înstăriți Români. 

13) Harta Etnografică a Oraşelor Capitale de județ în 
1936, 

Din această hartă reese. 

— progresul realizat de Români în toate oraşele capi- 
tale de judeţ; 

— scoaterea la iveală a populaţiunei evreeşti care se 
declarase în timpul stăpânirii ungureşti drept maghyară şi îşi as- 
cunsese şi religiunea şi care acum formează în aceste oraşe ma- 
jorităţi foarte mari împreună cu Evreii declaraţi maghyari de reli- 
gie isdraelită. 

| — şi arătarea în adevărata valoare a minorităţii ma- 
ghyare.
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