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Túlzott adózás Csíkmegyében /:M. Campeanu képviselő:/ ..............................................
Városi ingatlanok felhasználása a városok romanizálásának szolgálatára /:R. Ioanitescu
képviselő, Iuca államtitkár:/ .............................................................................................
Román kisebbség sanyargatása Bulgáriában /:M.Macarescu képviselő:/ ........................
Etnikai arány a brassói Scherg-posztógyárban /:A.Negus képviselő:/ ..............................
Sürgetik a nemzeti munkavédelmi törvény végrehajtását /:G. Giurescu képviselő, Inculet
belügyminiszter:/ ..................................................................................................
A nemzeti arányosság vagy numerus romanus kérdése /:M.Isacescu képviselő:/ ...........
A hadfelszerelési iparban ne legyenek idegenek /:A.C. Cuza képviselő:/ .........................
Az erdélyi kisebbségek szövetkezetei /:Ionel Pop képviselő:/ ..........................................
Sándor József felszólalása vihart kelt a szenátusban ........................................................
Iorga haragszik a Brassói Lapokra .....................................................................................
A vállalatokban román személyzet alkalmazása /:Titeanu államtitkár:/ ..........................
Az egyenes adó-törvény módosításánál Abrudbányai Ede tiltakozása az üzleti könyvek román
nyelven való vezetése kérdésében .......................................................................
Kisebbségi egyházak papi államsegélye /:H.O.Roth képviselő, Al. Lapedatu miniszter:/
A közigazgatási javaslat kisebbségellenes szövegezése: Csak románul tudó polgárok
választhatók a tanácsokba /:Binder szenátor:/ ................................................................
Az „elszékelyesített románok” problémája /:M. Constantinescu és A. Baciu képviselők:/
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Egyház és iskola
Joghallgatók sztrájkja /:Pamfil Seicaru képviselő:/ ...........................................................
Nem tartják be az elemi iskola 7 osztályának végzése alapján biztosított katonai szolgálati
kedvezményt /:D.Musetescu:/ .........................................................................
Újabb iskolaépítkezések a belső kölcsönből /:S. Ionescu képviselő:/ ..............................
Francia tanár román egyetemi katedrán Boisvin professzor szerződéses alkalmaztatásának
kérdése /:Tiberiu Mosoiu és N. Hasnas képviselők:/ .........................
A bukaresti diákság tüntetése egy szovjet film miatt /:C. Zamfirescu és G. Urziceanu
képviselők:/ ......................................................................................................................
Román iskolák a Balkán-államokban /:Titeanu belügyi államtitkár:/ ...............................
Ukrán kisebbségi iskoláztatás /:V. Zalozieckyj képviselő:/ ...............................................
A kolozsvári r.kath. egyházközség adóeltitkolási ügye /:I.Modreanu és C.Ghimbasanu-Bubi
képviselő:/ ................................................................................................................
Bevezetik az arab és szíriai nyelv tanítását a chisinaui theológián ...................................
Visszaélések az orthodox román egyházak erdőbirtokainak kezelése körül /:Al.Lapedatu
miniszter, S.Cosma püspök szenátor:/ .......................................................
Kisebbségi egyházak papi államsegélye /:H.O.Roth képviselő, Al.Lapedatu miniszter:/ ..
Diákzavargások Bukarestben ............................................................................................
Iorga ellene van a kolozsvári és a csernovici egyetem fenntartásának ............................
A közoktatási miniszter kitér az anyanyelv tanításának követelménye elől a kereskedelmi
szakiskolákban /:Gyárfás Elemér szenátor, Anghelescu közokt.
miniszter:/.........................................................................................................................
Népegészség és népességi statisztika. Szociális és munkáskérdések
A magánorvosok falvakba való településének serkentése /:Gyárfás Elemér szenátor:/ ..
A társadalombiztosítás rohamos fejlődése /:R. Ioanitescu szenátor, I.Nistor miniszter:/
Földbirtokpolitika, földmívelés és szövetkezeti ügy
Szőlősgazdák elkeseredése az értékesítési válság miatt /:C.Giurescu képviselő:/ ...........
A naszódi határőri alap vagyonkezelése /:Victor Moldovan képviselő, Negura államtitkár:/
......................................................................................................................
Voluntárok telepítését kérik a határszélre /:I.C.Barbul képviselő:/ ..................................
A Tischler-féle erdők megvásárlása az állam által /:A.Calinescu képviselő:/ ....................
Macedo-románok Dobrudzsába való telepítése /:Titeanu belügyi államtitkár:/ .............
A szövetkezeti törvényt tárgyalni kezdi a kamara /:D.Nicolaescu képviselő:/ .................
A szövetkezeti törvényt a nemzeti parasztpárt visszautasítja /:I.Raducanu képviselő:/ ..
Román telepes községek a magyar határ felé eső zónában /:St.Popovici képviselő:/ .....
Felfüggesztik a szövetkezeti törvény tárgyalását, hogy két napos szünetben a kormány és az
ellenzék egyezségre juthasson /:I.Mihalache, M.Negura, Constantinescu-Bordeni,
A.Calinescu:/ ......................................................................................................
Agrárreform végrehajtása Csíkmegyében /:M.Campeanu képviselő:/ ............................
A Szövetkezeti Központi Bank ellen folytatott foglalások ügye /:I.Raducanu, V.Lepadatu:/
.....................................................................................................................
Erdészeti, legeltetési és egyéb rendszabályok a mócok javára a Nyugati Hegyvidéken /:V.Sassu
miniszter:/ .........................................................................................................
Cotrus költészete a mármarosiak nyomoráról. Szövetkezetek létesítése útján kell őket
emancipálni. /:T.Prelipceanu képviselő:/ .........................................................................
Románia mezőgazdasága számokban; terméseredmény az utolsó öt év átlagát áttekintve
/:V.Potarca képviselő:/ ....................................................................................
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Románia gyümölcstermelése /:V.Potarca képviselő:/ ......................................................
A szövetkezeti törvényhez Abrudbányai Ede felszólalása ................................................
A román szövetkezeti ügy története /:T.Breberianu képviselő:/ .....................................
Az erdélyi kisebbségek szövetkezetei /:Ionel Pop képviselő:/ ..........................................
Visszaélések az ortodox román egyházak erdőbirtokainak kezelése körül ......................
Utólagos kisajátításokat követelnek a mócok javára ........................................................
A szövetkezeti törvény vitája ............................................................................................
Állami pénzügyek
Negyven millió lej kártalanítás egy elmaradt sorsjátékért. A Marasti társulat ügye /:Bejan
képviselő:/ ...........................................................................................................
Nem lehet behajtani a román államon a megítélt követeléseket /:Constantinescu-Bordeni
képviselő:/ ..........................................................................................................
A könyvírók megadóztatása /:I.Pillat képviselő:/ .............................................................
A rossz adófizetőkkel szemben alkalmazandó rendszabályok /:L.Skupiewski szenátor:/
A mozgószínházak adója /:Mumuianu szenátor:/ ............................................................
Az 1919 évi „egyesülési kölcsön” papírjait nem fogadják el az állam iránt tartozó
fizetendőségek kiegyenlítésére /:L.Scridon képviselő:/ ...................................................
Az osztrák-magyar hadseregből származó rokkant tisztek nyugdíjkérvényeit mostohán kezeli a
nyugdíjpénztár /:Gyárfás Elemér szenátor:/ .......................................................
Az államkölcsönből származott összegek felhasználására vonatkozó javaslat /:ConstantinescuBordeni képviselő:/ ..............................................................................
A petróleumtröszt kijátszodja a valutarendelkezéseket /:M.Isacescu képviselő:/ ...........
A belső kölcsön kudarca /:V.Madgearu képviselő:/ .........................................................
Mennyi félregyűjtött pénz van Romániában /:V.Madgearu képviselő:/ ..........................
Románia függő adósságai /:V. Madgearu képviselő:/ ......................................................
Mennyi a Romániában „blokírozott” lej? /V.Madgearu képviselő:/ ................................
Slevescu pénzügyminiszter lemond és Victor Antonescu lett az új pénzügyminiszter .....
Az Argetoianu-féle államkölcsön 1932-ben /:M. Plotareanu képviselő:/ .........................
Slavescu volt pénzügyminiszter lemondásának okai /:Constantinesci-Bordeni képviselő:/
........................................................................................................................
Lehet-e inflációs jelleget tulajdonítani a váltópénz kibocsátásának? /:V. Madgearu, Gr. Iunian,
Al.Alexandrini képviselők és Mitita Constantinescu pénzügyi államtitkár:/ .........
Az adózási rendszer elviselhetetlensége /:C.Ceruleanu szenátor:/ ..................................
Hadirokkantak és hadiözvegyek illetményei /:Gyárfás Elemér szenátor:/ .......................
Leszállítják az aranyfedezetet /:V.Madgearu képviselő, V.Antonescu miniszter:/ ...........
Aranycsempészet /:O.Rades képviselő:/ ..........................................................................
Túlzott adózás Csíkmegyében /:M. Campeanu képviselő:/ ..............................................
Az adóbonok árfolyamának megjavítása /:Gál Miklós képviselő:/ ...................................
A dohányjövedék jövedelem /:T. Prelipceanu képviselő:/ ...............................................
Több pénzügyi kérdésben V. Antonescu minszter válasza, V. Madgearu és Gr. Iunian
viszontválasza ...................................................................................................................
Az adóemelés ellen /:Gál Miklós képviselő:/ ....................................................................
A kolozsvári r.kath.egyházközség adóeltitkolási ügye /:I.Modreanu és C.Ghimbasanu-Bubi
képviselő:/ ................................................................................................................
Valutasibolás Magyarországba és Ausztriába /:R. Vidrascu szenátor:/.............................
Rendetlenül fizetik a tisztviselő-fizetéseket /:N.Banescu és I.Patraulea szenátor:/ .........
Panasz az adóterror miatt /:R.Mircea szenátor, M.Constantinescu p.ü. államtitkár:/ .....
Az egyenes adótörvény módosításánál Abrudbányai Ede tiltakozása az üzleti könyvek román
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nyelven való vezetése kérdésében .......................................................................
Az 1935/36 évi állami költségvetés megszavazása ...........................................................
Hitelpolitika
A Nemzeti Bank messzemenő áldozatai bizonyos pénzintézetek megmentésében /:V.Serdici
képviselő:/ .......................................................................................................
Összefüggés a Skodaügy és bizonyos nagybankok segélyezése között /:V.Solomon képviselő:/
........................................................................................................................
A Nemzeti Bank hitelszanálási akciója /:V.Madgearu képviselő, V. Antonescu miniszter:/
........................................................................................................................
A Nemzeti Bank által nyújtott hitelek megoszlása a termelési ágak között /:V.Potarca
képviselő:/ ........................................................................................................................
Ipar és kereskedelem
A cukor drágítása /:V.Serdici képviselő:/ ..........................................................................
Az üvegkartell és a cukorkartell árai /:Hasnas képviselő, Manolescu-Strunga miniszter:/
........................................................................................................................
A bécsi Kreditanstalt eladja a romániai cukorgyárait /:G.Deleanu képviselő:/ ................
Az amerikai Ford gyár koncessioja automobilok gyártására Romániában /:V.Serdici képviselő,
Manolescu-Strunga miniszter:/ .......................................................................
A petróleumtröszt kijátszodja a valutarendelkezéseket /:M. Isacescu képviselő:/ ..........
Csempészet a csehszlovák határon /:I.C.Barbul képviselő:/ .............................................
Az ipari protekcionizmus kérdéséhez /:P.Seicaru képviselő:/ ..........................................
A román ipar és kereskedelem tartozása a külföldnek /:G.Deleanu képviselő:/ .............
A román nemzetvédelmi ipar részben idegen ellenőrzés alatt áll /:P.Rejan képviselő:/
A kereskedelm-politika kérdésében N.Leon államtitkár felvilágosításai ..........................
A brassói Scherg posztógyár fejlődése /:A. Negus képviselő:/ .........................................
Sürgetik a nemzeti munkavédelmi törvény végrehajtását /:C.Giurescu képviselő, Inculet
belügyminiszter:/ ..................................................................................................
A vállalatokban román személyzet alkalmazása /:Titeanu államtitkár:/ ..........................
A textilipar helyzete /:Rizescu Branesti képviselő:/ .........................................................
Mezőgazdasági gépek behozatala Magyarországból .......................................................
Román repülőgép-ipar .....................................................................................................
Palesztina Romániának legjobb vásárlója .........................................................................
A cementkartell megrendszabályozása és a spekula-törvény módosítása ......................
Közmunkaügy és közlekedés
A zsilvölgyi vasút kiépítésének kérdése /:N.Hasnas képviselő:/ .......................................
Utak építése a móc-hegyvidéken Torda-Topánfalva-Abrudbánya, Topánfalva-Albac-Bihar és
Gyulafehérvár-Abrudbánya között /N.Lupu képviselő, V.Sassu földmív. miniszter:/
........................................................................................................................
Irodalmi és művészeti kérdések
A könyvírók megadóztatása /:I.Pillat képviselő:/ .............................................................
A mozgószínházak adója /:Mumuianu szenátor:/ ............................................................
Felszólalások egy szovjetfilm miatt, mely ellen a diákság állást foglalt /:C.Zamfirescu és
G.Urziceanu képviselő:/ ...................................................................................................
Cotrus költészete a mármarosiak nyomoráról /:T.Prelipceanu képviselő:/ .....................
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a „Keleti akció” 1935/36 évi működéséről szóló jelentés függelékéhez.
3. Román közélet vázlata
b. 1935 május 1-től 1935 november 15-ig. ......................................................................
c. 1935 november 15-től 1935 december végéig. ............................................................
Tartalomjegyzék az erdélyi és romániai lapokban különösen a Curentul és az Universul című
lapokban megjelent, az erdélyi magyarság ellen izgató tartalmú cikkek szószerinti magyar
fordítása gyűjteményéhez. ..................................................................................
Jelentés a magyar kisebbségi oktatásügy rendezéséről szóló rendelet és a miniszteri
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magyarázatokról. ..............................................................................................................
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A romániai németek plebiscituma /:N.G.Ionescu és újabb ülésen H.O.Roth képviselők közlése,
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/:I.Nasta képviselő:/ .................................................................................
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466
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Ugyanezen tárgyban idézés Maniu előadásából a Román Társadalomtudományi Társulat 1924.
május 11-iki ülésén és egyéb bő részletek /:Hans Otto Roth képviselő:/
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.......................................................................................................
A csucsai paktum keletkezésének körülményei /:O.Goga képviselő:/ .............................
Egy budapesti magyar lap 1919-ben felkínálkozott a románoknak /:O.Goga képviselő:/
Erdélyben a magyar uralom alatt nem volt soha ostromállapot /:Constantinescu-Bordeni
képviselő:/ ..........................................................................................................
Közigazgatás

476
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469

376
A városok igazgatását ki kell venni a kisebbségek kezéből /:Emil Folea képviselő:/ ........
Naszód megyének tíz év óta nincs választott tanácsa /:Leon Scridon képviselő. Reflektál Iuca
államtitkár:/ ...............................................................................................
Felszólalás a felekezeti iskoláknak járó 14 százalékos községi segélyek ki nem utalása miatt
/:Laár Ferenc képviselő:/ ........................................................................................
A közigazgatási törvényjavaslathoz a Magyar Párt állásfoglalása /:Willer József képviselő:/
........................................................................................................................
Védekezés a közigazgatás által a kisebbségek szívós harca ellen /:Tiberiu Mosoiu képviselő:/
........................................................................................................................
Brassó város magyarosodása /:A.Negus képviselő és számos közbeszóló. Reflektál Iuca belügyi
államtitkár:/ .........................................................................................................
Marosvásárhely város érzékeny megkárosodása E.Dande polgármestersége alatt /:A Baciu
képviselő:/ ..............................................................................................................
Román „restitutio” a városokban /:M.Isacescu képviselő:/ .............................................
A közigazgatási javaslathoz a Német Párt állásfoglalása /:Hans Otto Roth képviselő:/ ...
Kormányválasz a közigazgatási javaslathoz tett kisebbségi észrevételekre /:Iuca belügyi
államtitkár:/ .........................................................................................................
Nők választójoga és a polgári iskola /:Kräuter F. képviselő. Reflektál Iuca belügyi államtitkár:/
......................................................................................................................
A nyelvi kérdés a közigazgatási javaslat részletes vitájában /:Hans Otto Roth képviselő,
C.Furlungeanu, Gh. Popp, Willer József, Scridon, azután Petrescu képviselő közvetítő
indítványa, végül Iuca államtitkár halsztást javasol ..........................................................
Papok és tanítók hivatalbeli tagsága a községi tanácsokban /:Fritz Connert és más képviselők,
reflektál Iuca belügyi államtitkár:/ .................................................................
Tanítók azon városok tanácsaiban, amelyek nem megyeszékhelyek. /:Fr. Kräuter képviselő:/
........................................................................................................................
Kisebbségi egyházak képviselete a megyei tanácsban /:Hans Otto Roth képviselő, Inculetz
belügyminiszter:/ ................................................................................................
A nyelvi kérdés a közigazgatási vita záróülésén /:Hans Otto Roth, Iuca államtitkár, N.S.Ionescu
képviselő, Willer J. és mások:/ ......................................................................
Tusnád, Csíkkozmás, Lázárfalva és Csíkverebes községek tanácsainak felosztása /:Gyárfás
Elemér szenátor:/ .............................................................................................
A közigazgatási törvényben a kisebbségek hátrányára tett megkülönböztetések elítélése
/:N.Iorga szenátor:/ ............................................................................................
A tűzoltóság katonai alakulattá való átszervezése /:W.Binder szenátor:/ .......................
Igazságügy
A névváltoztatásról szóló javaslathoz a Magyar Párt állásfoglalása /:Willer József képviselő,
Gyárfás Elemér szenátor, N. Pop miniszter reflektál:/ ....................................
A székelykeresztúri járásbíróság visszahelyezése iránt /:Willer József képviselő, reflektál V. Pop
miniszter:/ ...............................................................................................
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Egyleti helyiségek lezárására vonatkozó rendelkezés a büntető törvénykönyvben /:Gyárfás
Elemér:/ ............................................................................................................
A nemzetgyalázás bűntette az új büntető kódexben /:Gyárfás Elemér:/ .........................
Az ügyvédi testület szervezésére vonatkozó javaslat /:Gyárfás Elemér szenátor:/ .........
Egyházak
A kolozsvári római katolikus egyház adótartozása és dr. Hirschler plébános irredentizmusa /:I.
Modreanu képviselő és Stefan Fabius szenátor:/ ..............................
Papok és tanítók hivatalbeli tagsága a községi tanácsokban /:Fritz Connert és más képviselők,
reflektál Iuca belügyi államtitkár:/ .................................................................
Kisebbségi egyházak képviselete a megyei tanácsban /:Hans Otto Roth képviselő, Inculetz
belügyminiszter:/ ................................................................................................
A közigazgatási javaslat felügyeleti hatáskört akart biztosítani a megyei prefekteknek az
egyházak felett /:Fr. Kräuter és több más képviselő. Reflektál és a javaslatot visszavonja
Inculetz belügyminiszter:/ .............................................................................
Papi államsegélyek ügye /:Laár Ferenc képviselő:/ ..........................................................
A Vatikánnal Rómában kötött egyezményt a román kormány nem tekinti létrejöttnek
/:Gyárfás Elemér szenátor felszólalására dr.I.Costinescu miniszter reflexiója:/ ..............
Iskolák
Felszólalás a felekezeti iskoláknak járó 14 százalékos községi segélyek ki nem utalása miatt
/:Laár Ferenc képviselő:/ ........................................................................................
Nők választójoga és a polgári iskolák /:Franz Kräuter képviselő:/ ....................................
A tanítók és a papok hivatalbeli tagsága a községi tanácsokban /:Fr. Connert és más
képviselők, reflektál Iuca belügyi államtitkár:/ .................................................................
A felekezeti oktatást illetőleg a „magániskolák” szó fogalomzavart idéz elő /:Fr. Kräuter
képviselő:/ ...........................................................................................................
A kereskedelmi oktatásra vonatkozó javaslathoz /:Laár Ferenc képviselő, reflektál C.
Anghelescu közokt. miniszter:/ ........................................................................................
Számszerű adatok, hogy minő összegeket fordított annak idején a magyar állam a román
felekezeti iskolák államsegélyére /:Jósika János képviselő:/ ................................
A német kisebbségi iskolák sem kapnak államsegélyt /:Hans Otto Roth képviselő:/ .......
Az ipari középsikolákra vonatkozó javaslat /:Franz Kräuter, reflektál Anghelescu miniszter:/
........................................................................................................................
Az összes ifjúsági egyesületek a Román Ifjúság Nevelési Hivatalának ellenőrzése alá kerülnek
/:Gyárfás Elemér szenátor:/ ..............................................................................
Ioan Bota korondi állami tanítót botrányai dacára szolgálatban tartják /:Gyárfás Elemér
szenátor:/ .........................................................................................................................
Állami pénzügyek
A kényszerbérletek után járó lakbérleti kárpótlások fizetését az állampénztár halogatja /:Gál
Miklós képviselő:/ ....................................................................................................
Adótúlfizetések beszámítása /:Gál Miklós képviselő:/ .....................................................
Kíméletlen adóvégrehajtások felpanaszolása a szőlővédelmi javaslat vitájának keretében
/:Abrudbányai Ede képviselő:/ ........................................................................
Az állami költésgvetés bírálata /:Jósika János képviselő:/ ................................................
Szociális intézkedések. Ipari és egyéb szakkamarák.
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A kisiparosok szakmabeli előkészítésére és iparűzésére vonatkozó javaslat. /:Szabó Béni
felszólalása, távollétében felolvassa Laár Ferenc képviselő Sándor József szenátor
felszólalása:/ .....................................................................................................................
Az ipartestületek vagyonáról szóló intézkedés a fenti javaslatban /: Fr. Kräuter felszólalása:/
.....................................................................................................................
Hadirokkantak munkábahelyezése /:Willer József képviselő:/ ........................................
A Felsőbb Gazdasági Tanács létesítésére és a szakkamarák újjászervezésére vonatkozó javaslat
/:H. Beller, Szabó Béni és Fr. Connert képviselők:/ .............................................
Közgazdaság
A szörénymegyei „Marginea” fakitermelő r.t. összeköttetése a Magyar Hitelbankkal /:I.
Modreanu képviselő:/ .................................................................................................
Kukoricaszállítás Magyarországba, Ausztriába és Németországba /:L. Bolomey képviselő,
reflektál Costinescu keresk.miniszter:/ ...........................................................
A szőlővédelmi törvényjavaslat /:Abrudbányai Ede képviselő és Gyárfás Elemér szenátor:/
.........................................................................................................................
Az agrárreform végrehajtása Fogaras-megyében /:A. Dobrescu képviselő:/ ...................
Erdély pamutfogyasztása /:Ilie Floasiu képviselő:/ ...........................................................
Szőlészeti statisztika /:I.Damian szenátor:/ ......................................................................
A kukorica export és a kapcsolatos deviza-intézkedések /:A földmív.miniszter válasza a
szenátusban egy közlésre:/ ..............................................................................................
Az állami földgázmonopóliumra vonatkozó 1930. évi törvény hatályon kívül helyezése
/:Gyárfás Elemér szenátor:/ .............................................................................................
A bankfúziókra vonatkozó határidő meghosszabbítása /:Gyárfás Elemér szenátor:/ ......
3. Tartalomjegyzék
„A román közélet vázlata az 1936. évben” című külön munkához.
Külügyek
/:A király utazásai.
Románia részvétele a nemzetközi politikai életben.
Általános külpolitikai nézetek és Titulescu bukása.
Balkán Együttes és a Kisantant.
Francia-barátság.
Román-lengyel viszony.
Oroszország.
Olasz barátság?
Német-irányzat.
Magyarország és Ausztria.
Románia és Bulgári viszonya.
Figyelem a határontúli románokra.
Kölcsönös iskolaegyezmények a Kisantant államain belül és a Balkánon.:/
Magyarország a romániai sajtó tükrében.
Román-magyar népi és államközi közeledés és annak akadályai.
Antirevíziós mozgalom.
Történeti tények felelevenítése.
Népmozgalmi adatok és falumonográfiák.
Politikai eszmeharcok és mozgalmak.
/: A király ténykedése.
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Reformista irányzatok.
Fascista alakulatok.
A román front.
Nemzeti Keresztény Párt.
Hitlerista propaganda az országban.
Szélsőséges jobboldali alakulatok.
Alkotmányhű alakulatok.
A király és pártja.
Averescu marsall.
Iorga.
Nemzeti-parasztpárt.
Erdélyi regionalizmus.
Kommunista és szocialista alakulatok.:/
A magyar kisebbség politikai élete.
/:Van-e magyar irredentizmus?
A tennivalók problémája. Világnézeti és szellemi áralmati tusakodások és a Magyar Párt
„demokratizálásának” kérdése.
Ifjúsági iránykeresés.
Két magyarországi újságíró megállapításai által felkavart vita.
Az Országos Magyar Párt központi szervének tevékenysége.
Meghasonlások és széthúzási jelenségek.
Egységtörekvések.
Székelyföldi problémák.
A vidéki tagozatok munkája.:/
A német kisebbség politikai élete.
Egyéb kisebbségek politikai élete.
A kisebbségi kérdés általában.
/:A többségi nép tájékoztatása a kisebbségi kérdésről.
A csucsai paktum.
Általánosságok körül folyó viták és értesülések a kisebbségi kérdésben.
Egyes politikusok nyilatkozatai.
A nemzeti-keresztény párt álláspontja.
A kisebbségek állítólagos túlsúlyának kérdése.
A kormány és a nemzeti liberális párt álláspontja.
A nemzeti parasztpárt álláspontja.
Kísérletek a kisebbségi kérdés megoldására.
A kisebbségi nyelvhasználat korlátozása a közigazgatásban és a tisztviselői nyelvvizsgák
kérdése.
A zsidók faji leválasztása.
Nemzeti kizárólagosság és türelmetlenség elvi megnyilatkozásai.
Általános kormányzat és közigazgatás. Rendfenntartási intézkedések és sajtórendészet.
Közigazgatási szervezet, alapelvek és ténykedés.
Választások.
Megyék és városok kormányzata.
Állampolgársági ügyek és idegenellenőrzés.
Névhasználat és névváltoztatás és a nemesi címek használata.
Tisztviselői nyelvvizsgák és elbocsátások. A kisebbségi elem kiüldözése a közhivatalokból.
/:Általánosságok a tisztviselői alkalmazások és nyelvvizsgák körül.
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Aki románnak vallja magát, hogy szabaduljon a nyelvvizsgától.
Nyelvvizsgát követelnek a nyugdíjbanlevőktől.
Állatorvosok nyelvvizsgája.
Közigazgatási és üzemi tisztviselők nyelvvizsgája.
Szülésznők nyelvvizsgája.
Bírósági tisztviselők nyelvvizsgája.
Tanítók, tanárok és tanintézeti alkalmazottak nyelvvizsgája.
Vasutasok nyelvvizsgája.
Postások nyelvvizsgája.:/
Ügyvédek és más szabadfoglalkozásúak körében harc a kisebbségi elem kiszorítására
értelmiségi pályákról.
A kisebbségi alkalmazottak kiszorítása az ipari és kereskedelmi vállalatokból.
Városok elrománosítása, szobrok és emléktáblák eltávolítása.
Nyelvi korlátozás, levelek címzésén, falragaszokon, helység-, utca- és cégtáblákon és az üzleti
könyvek vezetésében.
Brutalitás, hatalmi túlkapások rendfenntartó közegek részéről.
Igazságszolgáltatás.
Cégéres hazafiak. /Panamisták és sikkasztók./
Kémkedés, határátlépés, csempészet, határszéli rendszabályok.
Politikai perek.
/: A Magyar Párt parlamenti csoportjának tagjai a bíróságok előtt.
Vallásos tevékenységből folyó, vagy papi személyek elleni perek.
Államellenes izgatás, vagy közelebbről meghatározott tárgyú politikai perek.
Hatóság elleni erőszak.
Hatósági közeg megrágalmazása.
Nemzetgyalázó kifejezés használata.
Sajtóperek.
Forradalom alatti magatartás miatt emelt vád.
A román nemzeti érzést sértő cselekmény miatt emelt vád.
A magyar nemzeti színek és öltözet miatt emelt vád.
Csárdást táncolt, ezért csak fegyelmileg került eljárás alá.
Fali képek miatt letartóztatják.:/
Visszarománosítás. Székelyföldi román akció.
Népi surlódások.
Visszasvábosítási akció.
Román egyházak.
Kisebbségi egyházak általában.
A római katholikus egyház ügyei. /:Lásd még: XXII. Városok elrománosítása, szobrok és
emléktáblák eltávolítása és XXVIII. Politikai perek. Vallásos tevékenységből folyó vagy papi
személyek elleni perek c. fejezeteket.:/
/:Vatikáni képviselet.
Bukaresti magyar katholikusok szervezkedése.
Különleges érdekű közlemények.
Templomépítések.
Közgyűlési hírek.
Személyi hírek.
Helyzi összeütközések a hatóságokkal.
Katholikus sajtó.
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A kolozsvári vagyonzárlat.
Személyi hajsza dr. Hirschler József ellen.
Elégtétel dr. Hirschler Józsefnek, betegsége és halála.
Az erdélyi kath. egyházmegyei tanács közgyűlése.
Az erdélyi r.kath. püspökség koadjutort kap.
Sváb-magyar ellentét Temesvárt.
Országos katholikus nagygyűlés Marosvásárhelyen.
Minoriták ügyei. Hajsza az aradi minoriták ellen.
A piaristák ügye.
Magyar szentek és Ghibu katholikusellenes támadásai.
Vagyonkobzó támadás a nagyváradi premontrei rend ellen.:/
Protestáns egyházak ügyei. /:Lásd még XXVIII. Politikai perek. Vallásos tevékenységből folyó
vagy papi személyek elleni perek c. fejezet.:/
/:Együttes érdekű ügyek.
Protestáns magyar egyházak Bukarestben és az ókirályság más részein.
Aradi ev. szuperintendencia.
Királyhágómelléki ref. egyházkerület.
Az erdélyi ref. egyházkerület.
Az unitárius egyház.:/
Áttérések.
Hitoktatási korlátozások.
Egyházak és egyháztársadalmi szervek működésének korlátozása.
Kisebbségi egyházak és jótékonysági intézmények részeltetése a közalapokból.
Nevelésügyi nemzeti alapok.
Iskolaügyek általában.
Nemzeti súrlódások az iskolában.
Kisebbségi oktatásügy általában.
Nem magyar kisebbségek iskolái.
Magyar tannyelvű középiskolák.
Magyar tannylevű elemi iskolák működésének korlátozása, úgymint a nyilvánossági jog
megvonása, vagy beszüntetés, vagy bezárás.
Névelemzés és a szabad iskolaválasztási jog egyéb korlátozásai.
Tettlegesség az iskolában.
Iskolaépítési kényszer a falvakban és felekezeti iskolai épületek elvétele állami iskola és óvoda
céljára.
Irodalmi és művészeti kérdések.
A magyar színjátszás.
Társadalmi és közművelődési alakulatok működése.
Társadalmi és közművelődési működés korlátozása.
Iparosok és ipari szervezetek ügyei.
Földbirtokpolitika. Birtokváltozások.
A magyar falu gazdasági szervezkedése.
Állami pénzügyek.
Adósérelmek és egyéb gazdasági tönkretétel.
Közgazdaság.
Közlekedésügy. Nemzetvédelem, hadfelszerelés és katonai kiképzés ügyei.
Az év halottai.
kötet
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13. kötet
Tartalomjegyzék
a „Keleti Actio” 1937-1938 évi működéséről szóló jelentéshez.
Bevezetés .........................................................................................................................
Jelentés a politikai osztály 1937. évi tevékenységéről .....................................................
Jelentés az erdélyi közoktatás jeleni állásáról a román uralom alatt .........................
Kimutatás a Népies Irodalmi Társaság könyvtárát igénybevevőkről 1937-1938. évben
.........................................................................................................................
Jelentés a Külföldiek Otthonának /Kollégiumának/ 1932-1938 évi működéséről ...........
A Külföldiek Otthona tagjainak beszámoló jelentései 22. eln.1938. sz. alatti körlevélre
...................................................................................................................
A Népies Irodalmi Társaság intézőbizottsága által 1937 január 1-től – 1938 június 30-ig tartott
üléseinek jegyzőkönyvei .......................................................................................
A Népies Irodalmi Társaság felügyelő /számvizsgáló/ bizottsága 1937. november 25-iki
üléséről felvett jegyzőkönyv .............................................................................................
A Népies Irodalmi Társaság rendes és rendkívüli közgyűléseiről felvett jegyzőkönyvek
1937.I.8., 1937.XI.26. és 1938.IV.30. ................................................................................
A Bocskay Szövetség rendes és rendkívüli közgyűlési jegyzőkönyvei 1937.IX.18. és 1938.V.20iki ülésekről .....................................................................................................
Keleti Szervezetek költségelőirányzata 1937-1938 költségvetési évre. /Budapesti központ:
Népies Irodalmi Társaság./ ................................................................................
Alelnöki jelentés a költségvetési alap, az átfutó tételek számlája és a külön átutalások számlája
1937-38. évi zárszámadásaihoz. Mellékelve a zárszámadások és 11. drb. kimutatás
..........................................................................................................................
A Népies Irodalmi Társaság illetve Bocskay Szövetség budapesti, szegedi és debreceni
bérházainak 1937. évi kezeléséről vagyonkezelő gondnok jelentése ..............................
A Népies Irodalmi Társaság baracskai és sövényházai földbirtokainak 1937. évi kezeléséről
vagyonkezelő gondnok jelentése ..................................................................
Irodakezelőség jelentése 1937 évi működéséről egy darab melléklettel .........................
Kimutatás a Bocskay Szövetség illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más átvett
propaganda művekről kezdettől 1937. december 31-ig ........................................
Készletjegyzék a Népies Irodalmi Társaság raktáron levő kiadványairól 1937. december 31-én
.........................................................................................................
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19
21
41
118
454
456
470
478

488
509
517
524
533
548

14. kötet
II.
Tartalomjegyzék.
Függelék.
Jelentés az ún. Gyámszülő- és Gondviselő- Támogató-Társaságokról .............................
Az erdélyi magyarság egészségpolitikai vázlata ...............................................................
Az erdélyi szórványkérdés ................................................................................................
Bukaresti parlamenti tárgyalások 1937. évben. Kivonatos magyar fordítás ....................
Bizalmas jelentés a bukovinai és moldovai magyarok /:csángók:/ budapesti eucharisztikus
kongresszusi látogatásáról ........................................................................

556
559
574
679
854
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15. kötet
Tartalomjegyzék
a Keleti Actió 1938/39 évi működéséről szóló jelentéshez.
XVIII. kötet.
Bevezetés .........................................................................................................................
Jelentés a politikai osztály 1938 évi tevékenységéről ......................................................
Jelentés a romániai és benne az erdélyi magyar oktatási intézményekre vonatkozó
anyaggyűjtés érdekében végzett 1938/39 évi munkálatairól ....................................
Kimutatás a Népies Irodalmi Társaság könyvtárát igénybevevőkről 1938/39 évben
Jelentés a Külföldiek Otthonának /:Kollégiumának:/ 1938/39 évi működéséről .............
Kimutatás a Külföldiek otthona bevételeiről és kiadásairól 1938.VII.1–1939.VI.30...
A Népies Irodalmi Társaság Intézőbizottsága által 1938. július 1-től – 1939. június 30-ig tartott
üléseinek jegyzőkönyvei .......................................................................................
A Népies Irodalmi Társaság felügyelő /:számvizsgáló:/ bizottsága 1938. december 5-én tartott
üléséről felvett jegyzőkönyv .................................................................................
A Népies Irodalmi Társaság által 1938. december 9-én tartott rendes közgyűlésről felvett
jegyzőkönyv ..........................................................................................................
Bocskay Szövetség által 1938. december 9-én tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve
....................................................................................................................
Keleti Szervezetek költségelőirányzata 1938/39 költségvetési évre. /:Budapesti Központ:
Népies Irodalmi Társaság:/ ................................................................................
Alelnöki jelentés a Költségvetési Alap, a Fejlesztési alap /Átfutó tételek számlája/ és a külön
átutalások számlája 1938/39 évi zárszámadásaihoz. Mellékelve a zárszámadások és azok
mellékletei ...........................................................................................................
10. A Népies Irodalmi Társaság illetve Bocskay Szövetség budapesti, szegedi bérházainak 1938
évi kezeléséről vagyonkezelő gondnok jelentése ...............................
A Népies Irodalmi Társaság baracskai és sövényházai földbirtokainak 1938. évi kezeléséről
vagyonkezelő gondnok jelentése ..................................................................
Irodakezelőség jelentése 1938. évi működéséről ............................................................
Kimutatás a Bocskay Szövetség illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más átvett
propaganda művekről kezdettől 1938. december 31-ig ........................................
Készletjegyzék a Népies Irodalmi Társaság raktáron levő kiadványairól 1938. december 31-én
.........................................................................................................
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219
221
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243
263
271
276
284
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16. kötet
Tárgyi összeállítás a romániai magyar kisebbség konkrét sérelmeiről az 1938. évben
/sajtókivonatok/
Állapolgárság felülvizsgálása ............................................................................................
Sajtósérelmek ...................................................................................................................
Román fajvédelem ...........................................................................................................
Román személyzet alkalmazása .......................................................................................
Nyelvi korlátozások ..........................................................................................................
Nyelvvizsgák .....................................................................................................................
Ügyvédi nyelvvizsgák ........................................................................................................
Közjegyzők nyelvvizsgája ..................................................................................................
Italmérők nyelvvizsgája ....................................................................................................
Bírósági döntések nyelvvizsga perekben ..........................................................................

294
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306
318
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341
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345
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Egyházi sérelmek ..............................................................................................................
Iskolai sérelmek ................................................................................................................
Iskolaépületek kisajátítása ...............................................................................................
Kisajátítások .....................................................................................................................
A gyergyóbékási legelőfoglalás ügye ................................................................................
Nyugdíjmegvonások .........................................................................................................
Diplomák felülvizsgálata ...................................................................................................
Cselédrendelet .................................................................................................................
Szövetkezetek átszervezése .............................................................................................
Színház ..............................................................................................................................
Mozi ..................................................................................................................................
Üldöztetések .....................................................................................................................
Politikai keret ....................................................................................................................

348
354
364
368
374
376
379
383
388
391
395
397
409

18. kötet
Tartalomjegyzék
a Keleti Akció 1939 és 1940 évi működéséről szóló jelentéshez.
XXI. kötet
1939. év
Bevezetés ...................................................................................................................
A politikai osztály 1939 évi jelentése .........................................................................
Jelentés a romániai és benne az erdélyi magyar oktatási intézményekre vonatkozó
anyaggyűjtés érdekében 1939.VII.1.–1939.XII.31-ig végzett munkálatokról
.....................................................................................................
Kimutatás a Népies Irodalmi Társaság könyvtárát igénybevevőkről 1939. évi VII.1. – XII.31.
.......................................................................................................
Jelentés a Külföldiek Otthona bevételei és kiadásairól 1939. VII.1. – XII.31...............
Kimutatás a Külföldiek Otthona bevételei és kiadásairól 1939. VII.1. – XII.31-ig.
A Népies Irodalmi Társaság Intézőbizottsága által 1939.VII.1. – 1939.XII.31.-ig tartott üléseinek
jegyzőkönyvei .................................................................................
A Népies Irodalmi Társaság felügyelő /számvizsgáló/ bizottsága által 1939. december 6-án
tartott ülésének jegyzőkönyve .........................................................
A Népies Irodalmi Társaság által 1939. dec. 9-én tartott közgyűlésről felvett jegyzőkönyv
...............................................................................................................
A Bocskay Szövetség 1939. dec. 9-én tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve ..
Keleti Szervezetek költségelőirányzata 1939/1940 évre. /Budapesti Központ: Népies Irodalmi
Társaság/ .........................................................................................
Alelnöki jelentés a Népies Irodalmi Társaság 1939.VII.1-XII.31-ig terjedő zárszámadásához.
Mellékelve a Költségvetési alap, Fejlesztési Napló, illetve Átfutó Tételek Számlája
zárszámadása és azok mellékletei és ingóleltári kimutatás. Külön átut. számla zárszám.
.................................................................................................
1939. évi jelentés a budapesti és szegedi bérházak kezeléséről ................................
1939. évi jelentés a Népies Irodalmi Társaság algyői és baracskai ingatlanairól .......
Irodakezelőség jelentése 1939 évi működéséről .......................................................
Jelentés a Bocskay Szövetség, illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más címektől
terjszetésre átvett propaganda művekről 1939. évben...............................
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Folytatás a túloldalon.
1940. év.
Jelentés a Népies Irodalmi Társaság politikai osztályának 1940. évi működéséről....
Jelentés a romániai és benne az erdélyi magyar oktatási intézményekre vonatkozó adatgyűjtés
érdekében 1937-től általában végzett és az 1940 évi befejező munkálatokról
.......................................................................................
Kimutatás a Népies Irodalmi Társaság könyvtárát igénybevevőkről az 1940.I.1.-1940.XII.31-ig
.......................................................................................
Jelentés a Külföldiek Otthona 1940 évi működéséről és 1940 évi számadásairól .....
Jelentés az újonnan megnyílt internátusról ...............................................................
A Népies Irodalmi Társaság intézőbizottsága által 1940. évben tartott ülések jegyzőkönyvei
.............................................................................................................
A Népies Irodalmi Társaság felügyelő /számvizsgáló/ bizottsága által 1940. XII. 16-án és 1941.
február 24-én tartott ülések jegyzőkönyve ............................................
A Népies Irodalmi Társaság által 1940. dec. 20-án és 1941 február 27-én tartott rendes
közgyűlések jegyzőkönyvei ............................................................................
Bocskay Szövetség által 1940. dec. 20-án és 1941. február 27-én tartott rendes közgyűlések
jegyzőkönyvei ........................................................................................
Alelnöki jelentés a Népies Irodalmi Társaság 1940 évi zárszámadásáról az 1941 évi február 27iki közgyűlés elé. Mellékelve a Költségvetési alap, Fejlesztési Napló és Külön átutalások
számlája /zárszámadása/ és ingósági leltár ...................................
1940 évi jelentés a budapesti és szegedi bérházak kezeléséről .................................
1940 évi jelentés a Népies Irodalmi Társaság algyői /sövényházai/ ingatlanáról ......
Irodakezelőség jelentése 1940 évi működéséről .......................................................
Jelentés a Bocskay Szövetség illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más címektől
terjesztésre átvett propaganda művekről 1940 évben ...............................
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166
169
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189
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316, 319
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353
361
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371
377

19. kötet
Tartalomjegyzék
A „Keleti Actio” 1939 és 1940 évi működéséről szóló jelentés függelékéhez.
XXII. kötet.
Irányadó szempontok a székely főiskolai hallgatók budapesti elhelyezésénél ..........
Barabás Endre ny. tanítóképző c. főigazgató a Népies Irodalmi Társaság intézőbizottságában
tett javaslata a Székelyföld új magyar életének megindításával kapcsolatosan
...................................................................................
dr. Mester Miklós országgyűlési képviselő a Külföldiek Otthona igazgatója javaslata a Népies
Irodalmi Társaság intézőbizottságában a Székelyföld visszacsatolásával kapcsolatosan a
Külföldiek Otthona átszervezésére, továbbá egy háziipari központ és egy székely cseléd- és
munkásotthon létesítése tárgyában
Magyar és román népoktatásügy Erdélyben .............................................................
dr. Szeremley Ákos alelnök jelentése a visszacsatolt Keleti és erdélyi részeken az oktatási
kérdések tárgyában a katonai igazgatás alatt...............................................
Jelentés dr. Mester Miklós erdélyi kiküldetéséről .....................................................

20. kötet
Sajtókivonatok 1940
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Politika ..............................................................................................................................
Magyar kisebbség .............................................................................................................
Más kisebbségek ..............................................................................................................
Türelmetlenség .................................................................................................................
Egyház és iskola ................................................................................................................
Közművelődés ..................................................................................................................
Gazdasági és szövetkezeti ügyek ......................................................................................
Munkás és iparos ügyek ...................................................................................................
Krónika .............................................................................................................................
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49
72
82
116
161
180
205
217

21. kötet
Tartalomjegyzék
a Keleti Actió 1941 évi működéséről szóló jelentéshez.
XXIV. kötet
Bevezetés ...................................................................................................................
az 1930 évi hivatalos statisztikai adatok szerint a Trianonban Romániához csatolt területek
lakossága a bécsi döntés előtt és után .....................................
Jelentés a politikai osztály 1941. évi működéséről ....................................................
Jelentés a Népies Irodalmi Társaság 1941 évi statisztikai vonatkozású munkálatairól
.............................................................................................................
Jelentés a Székely Diákotthon /Külföldiek Otthona/ 1941 évi működéséről .............
a Székely Diákotthon számadása 1941 év január-december haváról ..................
Kimutatás a Székely Diákotthon /Külföldiek Otthona/ bevételei és kiadásairól 1941 év január
1-től – december 31-ig ...............................................................
Intézőbizottsági jegyzőkönyvek 1941 évről ...............................................................
Alelnöki jelentés a Népies Irodalmi Társaság 1941 évi zárszámadásáról az 1942 évi január 20iki közgyűlés előtt ......................................................................................
A Költségvetési Alap számadása 1941 év január-december haváról .........................
Fejlesztési Napló számlája számadása 1941 évről .....................................................
A Külön Átutalások számlája számadása 1941 év január-december haváról ............
Leltár a Népies Irodalmi Társaság ingó vagyonáról 1941 évről ..................................
1941 évi jelentés a budapesti és szegedi bérházak kezeléséről .................................
Összesített kimutatás a budapesti és szegedi házak bevételei és kiadásairól 1941 január –
december 31-ig a „házszámadások” folyószámla szerinti elszámolások alapján
...........................................................................................
1941 évi jelentés a Népies Irodalmi Társaság algyői /sövényházai/ ingatlanáról ......
Kimutatás az algyői birtok bevételei és kiadásairól 1941. január 1-től – december 31-ig
...................................................................................................
Irodakezelőség jelentése 1941 évi működéséről .......................................................
Jelentés a Bocskay Szövetség illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más címektől
terjesztésre átvett propaganda művekről 1941 évben ...............................
Kimutatás a Bocskay Szövetség illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más címektől
terjesztésre átvett propaganda művekről 1920 évtől kezdve. Lezárva 1941. december 31-én
...........................................................................
Kimutatás a Népies Irodalmi Társaság és Bocskay Szövetség felügyelő /számvizsgáló/
bizottságának az 1941 évi számadások felülvizsgálatáról /1942. január 16./
.................................................................................................................
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Jegyzőkönyv a Népies Irodalmi Társaság és Bocskay Szövetség felügyelő /számvizsgáló/
bizottságának az 1941 évi számadások felülvizsgálatáról /1942. január 16./
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