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DOKUMENTUMOK. 
 

Antonescu államvezető felhivása a kisebbségekkel 
szemben tanusitandó emberies és méltányos bánás- 

mód érdekében. 
 

Antonescu Ion tábornok, miniszterelnök, államvezető a kö- 
vetkező hivatalos felhívást bocsátotta ki: 

„Antonescu Ion tábornok, miniszterelnök kéri az összes 
állami hatóságokat, amelyek a minisztériumok kötelékébe tar- 
toznak és ugyanakkor kér minden társadalmi osztályhoz és ka- 
tegóriához tartozó románt, főként pedig az erdélyieket, hogy 
nyújtsanak neki segítséget annak a megalkotására, amit vállalt: 
a belső rend megóvására, valamint az összes szomszédokkal 
való korrekt viszony megőrzésére. 

Kér mindenkit a miniszterelnök, hogy óvakodjanak az em- 
bertelen, törvénytelen és elhamarkodott tettektől, kéri a hatósá- 
gokat, egyéneket, mindenkit, személyenként és kollektive, hogy 
más etnikai származásu kisebbségiekkel szemben, akik azoknak 
a szomszéd országoknak etnikai családjába tartoznak, amely or- 
szágok számára a múlt hibái folytán egyes országrészeinket át 
kellett engedni, – a legkorrektebb magatartást tanusitsák. Fi- 
gyelembe kell venni, hogy igen sok drága vértestvérünk került 
ezekre a területekre, akik ellen ellenrendszabályokat válthat ki 
minden meg nem felelő itteni viselkedés. Mindenki vigyázzon 
minden gesztusra, tegyen mérlegre minden szót, amit kimond, 
minden ténykedést, amelyet el akar követni, mert minden elha- 
markodottság csak bajokat okozhat a határon tul. 

Bármi legyen valaki nyelve, bármi legyen a hite, emberként 
kell kezelni, mert a román állam teljes mértékben garantálja a 
szabadságot, az élethez és méltósághoz való jogot minden ál- 
lampolgárának, tekintet nélkül etnikai eredetére. 

Az igazságszolgáltatás az egyetlen fórum, amely büntet és 
amely az idegent is felelősségre vonja, ha az állam törvényei ellen vét. 

A sajtó és a nagyközönség tudja meg, hogy a román ál- 
lam külső támasza és alappillére: a tengely, – ennek követ- 
keztében a közöttünk élő olasz és német polgártársainkat baráti 
és testvéri szeretet érzésével kell körülvenni, ezt mindenképpen 
a legmagasabb államérdek és ezzel egyidejűleg saját érdekünk is 
diktálja és ennek alá kell vetnie magát minden igaz hazafinak.“ 

București, 1940 szeptember 17. 
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