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A hadfelszerelési iparban ne legyenek idegenek /:A.C. Cuza képviselő:/ ......................... 
Román repülőgépipar ....................................................................................................... 
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Jogélet 
Joghallgatók sztrájkja és az ügyvédkérdés /:P. Seicaru képviselő, V. Antonescu 
igazságügyminiszter:/ ....................................................................................................... 
A büntetőtörvénykönyv tervezetének vitája /:Gyárfás Elemér szenátor:/ ....................... 
V. Antonescu igazságügyminiszter a pénzügyminisztérium vezetését veszi át és dr. Valer Pop 
lett az új igazságügyminiszter .......................................................................... 
A büntető perrendtartás javaslatát a szenátus és a kamara vegyes bizottsága tárgyalja /:V. Pop 
miniszter előterjesztése:/ ................................................................................... 
Az állampolgársági névjegyzékből kimaradt románok ügye /:P. Halippa képviselő, V. Pop 
miniszter:/ ................................................................................................................. 
A büntető törvénykönyv vitája ......................................................................................... 
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Kisebbségi kérdés és a román sovinizmus kiütközései 
Iamandi miniszter megmagyarázza a kisebbségi kérdésben tett nyilatkozatát /:Iamandi, 
Popescu-Necsesti és C.Giurescu képviselők:/ ................................................. 
Elégtétel Iamandinak /:Laurentiu Oanea szenátor:/ ........................................................ 
Kisebbségi alkalmazottak a fogarasi robbanószergyárban /:A.Negus képviselő:/ ........... 
Gyárfás Elemér nyilatkozata a magyarság államhűségéről .............................................. 
Joghallgatók sztrájkja és az ügyvédkérdés. Pamfil Seicaru képviselő kívánja az etnikai 
arányosság biztosítását az ügyvédi karban ....................................................................... 
Támadás Mihály Gábor mármarosi prefekt ellen, mert a villamosüzemnél zsidók vannak és a 
mármarosszigeti községtanácsot túlnyomóan zsidókból és magyarokból állította össze 
/:G.Carlan és A. Ionescu képviselők:/ ........................................................ 
A helység- és utcanevek román nyelven való írását sürgető kérdés /:I. Ghimbasianu-Bubi 
képviselő:/ ................................................................................................................ 
A cenzúra visszaélései magyar kisebbségi lapokkal szemben /:Gyárfás Elemér szenátor:/ 
......................................................................................................................... 
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:/......................................................................................................................... 
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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:/ 
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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 ............................................................................................ 
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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 /:Constantinescu-
Bordeni 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 ........................................................... 
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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:/ ........................................................................................................................ 
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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 ...................... 
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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:/ 
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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 
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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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Folytatás a túloldalon. 
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