
Udvarhely:
Képviselõk: 1. gróf Bethlen György, 2. Laár Ferenc, 3. Abrudbányai Ede, 4. dr.

Sulyok István.
Szenátor: dr. Balogh Arthur. Községi szenátor: dr. Sebesi János..

Az intézõbizottság nem ejtett jelöléseket Bukarest, Fogaras megye és Szeben
megye részére. Egyes megyékben a tagozatok belátására bízta, hogy külön
jelölésekkel vegyenek-e részt a szenátorválasztáson, vagy egyáltalában ne jelöl-
jenek.

24.
Jegyzõkönyv

Felvétetett Kolozsvárt, 1929. június hó 8-án, az Országos Magyar Párt
központi Intézõbizottságának délelõtt 10 órakor kezdõdõ ülésérõl.

Jelen vannak az ezen jegyzõkönyvhöz ./. alatt csatolt kimutatásban felsorolt
intézõbizottsági tagok.

Távolmaradásukat kimentették: dr. Apáthy Árpád, dr. Asztalos Kálmán, dr.
Barabás Béla (aradi), Bárdos Péter, Cziffra Kálmán, dr. Fekete Andor, dr. Ferenczy
Géza, dr. Ferencz József, Frint Lajos, dr. Gabányi Imre, dr. Issekutz Viktor,
Korossy György, dr. Molnár Dénes, Purgly László, dr. Székely Ákos, dr. Széll Lajos
és dr. Thury Kálmán.

Elnököl: dr. gr. Bethlen György, a jegyzõkönyvet vezeti: dr. Deák Gyula.

1–2. Ügyvezetõ alelnök elõterjeszti jelentését.
Sándor József a jelentéshez hozzászólva a nyugdíjkérdés rendezését tartja egyik

legfontosabb feladatunknak. Nézete szerint a nyugdíjasok ügye elválasztandó az
esküt nem tett tisztviselõk ügyétõl, mert elõbbinek rendezésére komoly reményünk
lehet, utóbbi elintézésére kevés kilátásunk van, de éppen ezért a kormány
jóindulatát biztosítani kell. Ezért indítványozza, hogy ügyvezetõ alelnök „Boilã108

látszólagos megértéssel fogadta” mondatból a „látszólagos” szó töröltessék (általá-
nos ellenzés).

Dr. Pál Gábor napirendi indítványt terjeszt elõ, hogy a parlamenti csoport
jelentése együtt tárgyaltassék ügyvezetõ alelnök jelentésével, mert azok egymással
szoros összefüggésben vannak, s ezért indítványozza, hogy az ügyvezetõ alelnök
jelentésével kapcsolatos vita félbeszakításával, terjesztessék elé a parlamenti
csoport fõtitkárának jelentése.

Pál Gábor indítványa egyhangúlag elfogadtatik.
Dr. Willer József elõterjeszti a parlamenti csoport mûködésérõl szóló jelen-

tését.
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Dr. Paretz Béla jelentéséhez hozzászólva iskolaügyeink rendezését tartja legsür-
gõsebbnek, különösen a nyilvánossági jog terén sürgeti az intervenciót, mert ennek
további rendezetlensége esetén, magyar felekezeti iskoláink elnéptelenednek. Kéri,
hogy az intézõbizottság utasítsa a pártelnökséget, hogy e kérdésben a jövõ tanév
megkezdése elõtt döntést provokáljon.

Dr. Kotzó Jenõ a Bihar megyei tagozat nevében elismeréssel veszi tudomásul a
jelentést. A parlamenti csoport mûködése iránt bizalmát fejezi ki (általános
helyeslés.) Felhívja a parlamenti csoport figyelmét a választójogi törvény olyan
intézkedéseire (prémium),109 melyek folytán a magyarság számarányának megfe-
lelõ képviselethez nem juthat. Indítványozza, hogy a párt készüljön fel a törvény
sérelmes intézkedéseinek törvényhozási úton való megváltoztatásának követelésé-
re. Felhívja a parlamenti csoport figyelmét, az állami követelések behajtásáról szóló
törvény módosításának szükségességére, mert a jelenlegi törvénynek az állam
adóbehajtási jogaira vonatkozó intézkedései népünk anyagi tönkrejutását eredmé-
nyezik.

Kéri a közigazgatási törvényjavaslatnak a vármegyei tagozatokhoz való megkül-
dését, hogy a tagozatok véleménynyílvánításokkal a parlamenti csoport segítségére
jöhessenek.

Elnök megjegyzi, hogy a törvényjavaslatok rendszerint oly idõben osztatnak ki,
hogy a kiosztás és tárgyalás közötti idõ rövidsége technikailag lehetetlenné teszi
dr. Kotzó Jenõ helyes indítványának keresztülvitelét.

Dr. Balázs András elismerését és köszönetét fejezi ki a parlamenti csoport és a
központi pártvezetõség mûködése iránt (általános helyeslés). Iskoláink nyilvános-
sági jogának rendezése legsürgõsebb feladata a pártnak, mert az újabbi miniszteri
elismerés nélküli régi nyilvánossági joggal bíró iskolák nem állíthatnak ki abszol-
váló bizonyítványokat. Kéri, hogy a nyilvánossági jog rendezése végett a párt az
egyházak vezetõivel együttesen a közoktatásügyi minisztériumban erélyes fellépés-
sel és sürgõsen interveniáljon, s ezért indítványozza, hogy az egész parlamenti
csoport a magyar egyházak vezetõségével együtt, haladéktalanul küldöttségileg
jelentkezzék a közoktatásügyi miniszternél.110

Dr. Hinléder Fels Ákos az adókirovások igazságtalanságáról és az adókivetõ
bizottságok tagjainak kényszerû érdekeltségi, elfogultsági viszonyairól beszél.
Indítványozza, hogy javaslat tétessék arra nézve, hogy a bizottsági tagok érdekelt-
ségi viszonya azáltal szüntessék meg, hogy múlt évi jövedelmük után adóztassanak
meg, és általában az adók három-négy évre állapíttassanak meg.

A székelyudvarhelyi határozatok végrehajtását111 a kormány kíméleti idejére
felfüggesztettük ugyan, de ez az úgynevezett kíméleti idõszak egyes pénzkérdésekre
vonatkozhatik, de a baccalaureátus, a magyar nyelv használata, a névelemzés
kérdésében semmi várakozási idõt nem igényelhet a kormány. A kisebbségi kérdés
megoldására a kormány mesterségesen kedvezõtlenül hangolja a közvéleményt,
hogy ezáltal ürügyet nyerjen a kérdés megoldásának halogatására. Elérkezett az
ideje, hogy kisebbségi sérelmeinkrõl a „fekete könyvet” összeállítsuk és a mûvelt
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világ szeme elé tárjuk, mint ahogy azt a csehszlovákiai magyarság megtette.112 A
könyv szerkesztésére egy bizottság kiküldését indítványozza.

Dr. Nagy Sándor a magyar iparos ifjúság megszervezésérõl és a magyar
munkásoknak a nem szociáldemokrata párthoz tartozó részének a Magyar Párt
kereteibe való beillesztésérõl beszél. Felhívja a parlamenti csoport figyelmét
iskoláink nyilvánossági jogának sürgõs rendezésére és a jogtalan iskola bezárások-
nak jelenben is gyakori megismétlõdésére. A szatmári magyarellenes sváb propa-
gandát ismerteti.

Br. Ambrózy Andor a bánsági telepesek agrárügyeit ismerteti. Kéri, hogy a
parlamenti csoport interveniáljon illetékes helyen, hogy a névjegyzékbõl kimaradt
igényjogosult telepesek (a telepesek felnõtt fiai) utólag az igényjogosultak névjegy-
zékébe felvétessenek.

Dr. Árkossy Jenõ eddigi pártküzdelmünket eredménytelennek látja, de azért
reményünket nem szabad elveszítenünk, mert a magyar társadalom fokozott
megszervezésével nemzeti erõnket koncentrálhatjuk. Indítványozza, hogy társadal-
mi szervezetet létesítsünk, mely politikamentesen igyekezzék az egész magyarság
súlyával a párt küzdelmeit támogatni.

Pekry Géza a gazdasági szervezkedés fontosságát tartalmazó memorandumot
olvas fel.

Fogarassy Albert a magyar kisiparos osztály csõdbe jutását ismerteti, kéri a
pártvezetõséget, hogy a magyar faj egyik igazi oszlopának, a magyar iparos
osztálynak megmentésére találjon módot. Ismerteti a katonai újoncokkal való
brutális bánásmódot. A nyugdíjügy rendezését kéri.

Dr. Meskó Miklós: az eredménytelenség mely eddigi parlamenti küzdelmeinket
kísérte, arra kell kényszerítsen, hogy minden eszközt igénybe vegyünk követelése-
ink érvényesítésére. Az egyedüli helyes út szerinte az, ha kisebbségi sérelmeinket
haladéktalanul a Nemzetek Szövetsége elé terjesszük. A párt székelyudvarhelyi
nagygyûlésének ilyen értelmû határozatát a kormányváltozásra tekintettel felfüg-
gesztettük. Kéri az elnökséget, hogy adjon felvilágosítást a székelyudvarhelyi
határozat végrehajtására vonatkozóan.

Elnök: a székelyudvarhelyi nagygyûlés határozata utasította a pártelnökséget a
népszövetségi panasz beadására, de a határozat végrehajtását az elnöki tanács
jóváhagyásával a pártelnökség tekintettel a kormányváltozásra, felfüggesztette. A
felfüggesztést bármikor hatályon kívül lehet helyezni, és a székelyudvarhelyi
nagygyûlés határozatának, megfelelõ idõben és viszonyok között érvényt szerezni.
E kérdésben tehát az újabbi határozathozatalt feleslegesnek tartja.

Sándor József felhívást intéz a tagozatok vezetõségéhez, hogy a kisebbségi
sérelmek összeállításánál fokozott figyelemmel legyenek arra, hogy az adatok
hiteles okmányokkal bizonyíttassanak.

Cs. Lázár László kéri a parlamenti csoportot, hogy ultimátumszerûen adja
tudtára a kormánynak, hogy ha gyermekeinknek és katonaköteles ifjainknak
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megalázása és brutalizálása tovább fog tartani, a mûvelt világ elé fogjuk tárni e
vérlázító visszaéléseket.

Elnök az idõ elõrehaladott voltára tekintettel az ülést délután 3/4 2 órakor
felfüggeszti, és annak folytatását délután 4 órára tûzi ki.

Elnök az ülést délután 4 órakor megnyitja.
Gombos Benõ az anyanyelv használatának szabadságát korlátozó rendelkezések

elleni fokozott parlamenti harcot indítványozza. Az adókivetések során tapasztalt
egyenlõtlenséget teszi szóvá. A magyar kisebbségekhez tartozók aránytalanul
magasabb kulcs szerint vannak megadóztatva, mint a románok. Indítványozza,
hogy illetékes helyen eszközöltessék ki az adókivetõ bizottságok munkálatainak
kötelezõ nyilvános kifüggesztése, mert ezáltal lehet az igazságtalan egyenlõtlensé-
geket hitelesen megállapítani. Indítványozza a magyar kisebbségi fronton küzdõk
arcképcsarnokának létesítését.

Dr. György József a gazdasági szervezkedés fontosságáról beszél, és kéri a
pártvezetõséget, hogy a székelyudvarhelyi nagygyûlés ezirányú határozatának
végrehajtásáról gondoskodjék.

Kispál László a gazdasági szervezkedésre és központi gazdasági szerv felállítá-
sára vonatkozó indítványát terjeszti elõ.

Dr. Gyárfás Elemér válaszol György József felszólalására és felvilágosításul
elõadja, hogy a gazdasági szervezkedés végrehajtására az Erdélyi Gazdasági Egylet
kéretett fel. Kispál László indítványát elvileg elfogadásra ajánlja, azon hozzáadás-
sal, hogy a pártelnökség bízassék meg, hogy a központi gazdasági szerv felállítá-
sának lehetõségeirõl illetékesekkel tárgyalásokat folytasson.

Elnök részletesen válaszol György József és Kispál László felszólalásaira,
ismerteti az Erdélyi Gazdasági Egyletnek a gazdasági szervezkedésre vonatkozó
eddigi tevékenységét és a jövõ terveit.

Dr. Drexler Béla Kispál László indítványát nem fogadja el, mert az Erdélyi
Gazdasági Egylet, a Hangya és a Hitelszövetkezetek központja a párt támogatásával
a gazdasági szervezkedés feladatát a legsikeresebben oldhatják meg, és ezért külön
gazdasági szerv létesítését feleslegesnek tartja.

Dr. Nagy Jenõ Kispál László indítványát nem fogadja el, mert az Erdélyi
Gazdasági Egylet a reá bízott feladatot sikeresen és eredményesen elvégzi.

Ügyvezetõ alelnök az egyes felszólalásokra megadván a felvilágosításokat,
intézõbizottság ügyvezetõ alelnök a parlamenti csoport jelentéseit elfogadja, és a

megtett indítványok elintézés végett az elnöki tanácshoz, illetõleg a parlamenti
csoporthoz utasíttatnak.

3. Ügyvezetõ alelnök elõterjeszti a központi adminisztrációs költségekre és a
folyó évi tagozati hozzájárulásokra vonatkozó javaslatot.

Intézõbizottság az elõterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadja.
4. Ügyvezetõ alelnök elõterjeszti a fegyelmi szabályzat tervezetét.
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Sándor József kijelenti, hogy elvileg ellene van a fegyelmi szabályzat alkotásá-
nak, vétót emel ellene, kéri, hogy a tervezet tárgyalás és határozathozatal nélkül
irattárra tétessék.

Br. Jósika János részletesen fejtegeti, hogy a fegyelmi szabályzatra szükség van,
cáfolja Sándor Józsefnek a szabályzat ellen felhozott érveit, és a fegyelmi szabály-
zatot elfogadásra ajánlja.

Fogarassy Albert a fegyelmi szabályzat megalkotását ez idõ szerint aggodalmas-
nak tartja, kéri, hogy az véleményezés végett a tagozatoknak megküldessék, és
annak tárgyalása egy késõbbi intézõ bizottsági ülésre halasztassék.

Dr. Abrudbányai Ede a fegyelmi szabályzat tervezetet elfogadja.
Br. Szentkereszthy Béla a fegyelmi szabályzat tervezetet elfogadja, mert arra

azért is szükség van, hogy az alaptalan vádaskodókkal szemben a megtámadott
önmaga ellen kért fegyelmi eljárás útján elégtételt kaphasson.

Dr. Hinléder Fels Ákos a fegyelmi szabályzat tervezetet elfogadásra ajánlja azon
módosítással, hogy a fegyelmi bíróság tagjai fogadalom szövegében „pártatlanul”
kifejezés helyett „részrehajlás nélkül” kifejezés használtassék.

Elfogadtatik.
Dr. Nagy Jenõ fegyelmi szabályzat tervezetet elfogadásra ajánlja azon módosí-

tással, hogy a fegyelmi határozat hozatala alkalmával a fegyelmi bizottság zárt
ülésben a vádlott távollétében dönt.

Elfogadtatik.
Dr. Boér Lõrinc a fegyelmi szabályzat tervezetét elfogadja.
Dr. Zágoni István a fegyelmi szabályzat tervezetét elfogadja, mert a múlt példáin

okulva, fegyelmi szabályzatra szükség van.
Dr. Árkossy Jenõ elfogadja a fegyelmi szabályzat tervezetet.
Dr. Váradi Aurél a fegyelmi szabályzat tervezetet azon módosítással fogadja el,

hogy a fegyelmi büntetés elévülésénél a büntetés elévülése helyett „elenyészése”
kifejezés vétessék fel.

Elfogadtatik.
Sándor József és Fogarassy Albert fenntartják indítványaikat.
Intézõbizottság a fegyelmi szabályzatot általánosságban és részleteiben elfogadja az

elfogadott módosításokkal, és azonnali hatállyal életbe lépteti.
5. Tárgyaltatik a szakosztályok megalakítására vonatkozó javaslat.
Fõtitkár felolvassa a jogügyi, kisebbségi, közmûvelõdési és közgazdasági szak-

osztályok megalakítására vonatkozó javaslatokat.

Intézõbizottság az elõterjesztett javaslatokat elfogadja, és annak értelmében megvá-
lasztatnak a jogügyi szakosztály tagjaiul: dr. Lõcs Rudolf, dr. Kell József, dr. Köpf
János, dr. Nagy Sándor, dr. Paretz Béla, dr. Somló Ármin, dr. Sugár Jenõ, dr. Fischer
Jenõ, dr. Széll Lajos, dr. Velcsov Géza aradi lakosok; dr. Tolcsvai Lajos bánffyhunyadi
lakos; dr. Kerekes Károly bethleni lakos; dr. Bajkó Zsigmond, dr. Kovács István, dr.
Kupcsay Bernát, dr. Kovács Ernõ, dr. Szántó Samu, dr. Szele Béla brassói lakosok;
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dr. Pál Gábor, dr. Kovács Károly, dr. Ábrahám József csíkszeredai lakosok; dr. Bene
Ferenc, dr. Gogomán Antal dési lakosok; dr. Glück Ede, dr. Kolozsi Márton, dr. Leitner
Mihály, Csulay Lajos, dr. Meskó Miklós dévai lakosok; dr. Almásy Samu, dr. Balogh
Arthur, dr. Bartha Ignác, dr. Bernád Ágoston, dr. Dániel Elemér, Dózsa Endre, dr.
Erlick István, dr. Gabányi Imre, dr. Király Géza, dr. Klumák János, dr. Lukácsi József,
dr. Nagy Ferenc, dr. Nagy Elek, dr. Abrudbányai Ede, dr. Erdõs Jenõ, dr. Sillay István,
dr. Schilling Dezsõ, dr. Szegõ Imre, dr. Nagy László, dr. Ferencz József, dr. Óváry
Elemér, dr. Váradi Aurél, dr. Visky László, dr. Rohonczy Lajos, dr. Paál Árpád, dr.
Somodi András, dr. Vékás Lajos kolozsvári lakosok; dr. Fekete Andor, dr. Csíky
László, Göllner Károly, dr. Sebestyén Miklós, dr. Telegdy István marosvásárhelyi
lakosok; dr. Adorján Ármin, dr. Cziffra Kálmán, dr. Fehér Adolf, dr. Fehér Márton,
dr. Halász Márton, dr. Berkes József, dr. Kotzó Jenõ, dr. Ney Pál, dr. Leitner
Mihály, Sos István, dr. Steiner Ervin, dr. Thury Kálmán nagyváradi lakosok; dr.
Mucsy József, dr. Török Emil petrozsényi lakosok; dr. Rátz Endre, dr. Harcsár
Géza, dr. Schlagetter Bálint szatmári lakosok; dr. Schwitzer István aranyosmegyesi
lakos; dr. Kölcsey Ferenc domahidai lakos; dr. Hajdú Frigyes, dr. Németh József,
dr. Róth Dezsõ, dr. Ungár Adolf, dr. Várnai Elemér, dr. Veterány Viktor temesvári
lakosok; dr. Bocsánczy András, dr. Gál Miklós, dr. Pál Gábor, dr. Szenkovics Aurél,
dr. Várfalvi Mór, dr. Vertán Endre tordai lakosok; dr. Hinléder Fels Ákos, dr.
Jodál Gábor, dr. Nagy Lajos, dr. Sebesi János székelyudvarhelyi lakosok; dr. Müller
Jenõ, dr. Asztalos Kálmán, dr. Garda Kálmán nagyenyedi lakosok; dr. Barabás
Béla dicsõszentmártoni lakos; dr. Adorján Samu gyulafehérvári lakos; dr. Boér
Lõrinc fogarasi lakos; dr. Várnai Zoltán alsóárpási lakos; dr. Vetzák Ede nagykárolyi
lakos; dr. Verzár Ferenc nagyszebeni lakos; dr. Székely Ákos máramarosszigeti lakos;
dr. Keresztes Károly sepsiszentgyörgyi lakos; dr. Viola Sándor székelykereszturi lakos;
dr. Bölöni Zoltán zilahi lakos.

A kisebbségi szakosztály tagjaiul: br. Ambrozy Andor Temesvár; dr. Balázs
András, Kolozsvár; dr. Balogh Arthur, Kolozsvár; Darkó Ákos, Kolozsvár; dr. Fritz
László, Kolozsvár; dr. Hegedûs Nándor, Nagyvárad; dr. Gabányi Imre, Kolozsvár; dr.
Issekutz Viktor, Erzsébetváros; Kovács Kálmán, Kolozsvár; dr. Róth Hugó, Kolozsvár;
Schweitzer István, Aranyosmedgyes; dr. Sulyok István, Kolozsvár; dr. Pál Gábor,
Csíkszereda; Ugron István, Kolozsvár; gr. Teleki Arctur Tancs; dr. Váradi Aurél,
Kolozsvár.

A közmûvelõdési szakosztály tagjaiul: Antal Gyula, Kolozsvár; Balázs András,
Kolozsvár; Csutak Vilmos, Sepsiszentgyörgy; Benedek Elek, Kisbacon; dr. Bitay Árpád,
Gyulafehérvár; Csermák Béla, Nagyvárad; Debreczeny István, Szatmár; Dózsa Endre,
Kolozsvár; dr. Gál Kelemen, Kolozsvár; dr. György Lajos, Kolozsvár; dr. Járossy Dezsõ,
Temesvár; Gombos Benõ, Gy. Papp Domokos, Kolozsvár; Hantos Gyula, Kolozsvár;
dr. Illés Gyula, Kolozsvár; br. Huszár Pálné, Kolozsvár; Dóczyné Berde Amál,
Nagyenyed; dr. Hinléder Fels Ákos, Székelyudvarhely; Kántor Lajos, Kolozsvár; dr.
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Krenner Miklós, Arad; dr. Kis Elek, Kolozsvár; Kovács Dezsõ, Kolozsvár; Mikola
András, Nagybánya; dr. Nagy Sándor, Szatmár; Nyírõ József, Kolozsvár; dr. Patay
József, Kolozsvár; P. Gulácsy Irén, Nagyvárad; dr. Páter Béla, Kolozsvár; Pakots
Károly, Szatmár; dr. Pál Gábor, Csíkszereda; dr. Paál Árpád, Kolozsvár; dr. Pusztay
Kálmán, Kolozsvár; dr. Rass Károly, Gyulafehérvár; Reményik Sándor, Kolozsvár;
Sándor József, Kolozsvár; br. Kemény János, Marosvécs; Székely Dénes, Gyulafehér-
vár; dr. Sebestyén Miklós, Marosvásárhely; dr. Sulyok István, Kolozsvár; Thorma
János, Nagybánya; P. Trefán Leonard, Kolozsvár; dr. Váradi Aurél, Kolozsvár; dr.
Schill József, Arad; Vásárhelyi János, Kolozsvár; dr. Varga Béla, Kolozsvár;
Nikodémusz Károly, Brassó; Vezsenyi Béla, Kolozsvár; dr. Zágoni István, Kolozsvár;
dr. Janovics Jenõ, Kolozsvár.

A közgazdasági szakosztály tagjaiul:
I. Mezõgazdasági osztály:
dr. Abrudbányai Ede, Tötõr; dr. Alföldi Pál, Arad; br. Bánffy Ferenc, Kolozsvár;

gr. Bethlen László, Bethlen; Berki József, Kolozsvár; gr. Bethlen Bálint, Keresd; gr.
Béldi Kálmán, Zsibó; Csép Gábor, Torda; dr. Domahidy Elemér, Domahida; dr.
Drexler Béla, Marosvásárhely; Desbordes Ernõ, Sajóudvarhely; Dezsõ,[sic!]
Nagyenyed; Gidófalvy István, Doboka; dr. Kotzó Jenõ, Nagykágya; dr. Kövér Gusztáv,
Nagyvárad; Kovács Ferenc, Máréfalva (Udvarhely m.); dr. Müller Zoltán, Nagyenyed;
dr. György József, Marosvásárhely; dr. László Dezsõ, Gyergyószentmiklós; Mikó László,
Nyárádszentlászló; dr. Nagy Endre, Dés; Cs. Lázár László, Lapusnyak; dr. Páter Béla,
Kolozsvár; Pekry Géza, Dicsõszentmárton; Purgly László, Sofronya; Szabó József,
Kolozsvár; Szakáts Zoltán, Bikafalva;, dr. Szász Ferenc, Kolozsvár; id. Szász Ferenc,
Pusztakamarás; Szász István, Kolozsvár; Szentiványi József, Farmos; Szentkirályi
Ákos dr., Kolozsvár; br. Szentkereszthy Béla, Árkos; dr. Sebesi János, Székely-
udvarhely; dr. Szoboszlay László, Nyárádszereda; gr. Teleki Domokos, Gernyeszeg;
Török Bálint, Kolozsvár.

II. Ipari szakosztály:
Arad: Bakáts Miksa szabómester, Moskovits Izidor szabómester, Némedy Gábor

szerkesztõ, Reinhardt Gyula ipar. test. szövetségének elnöke, Zima Tibor szövetségi
elnök.

Brassó: Csákány Balázs szabómester, Szabó Béni szûcsmester.
Bikafalva: Szakáts Péter birtokos.
Déva: Bencsik Zsigmond cipészmester.
Dés: Leopold István kádármester.
Erzsébetváros: Solymosy István cipészmester.
Kolozsvár: Adorján János szobafestõ, dr. Böszörményi Sándor igazgató, Daly M.

János húsiparos, Deák Ferenc asztalos, Fodor Antal fodrász, Guráth Béla sütõmester,
Hevesi József mûasztalos, Hexner Béla vegyészmérnök, Jakner József cipészmester,
Lengyel Károly cipész, Németh István szabó, Rátz Mihály építész, Sándor Béla
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vezérigazgató, dr. Veres Endre szerkesztõ, Ormay Kálmán igazgató, Szász Róbert
mérnök.

Marosvásárhely: Bustya Lajos építész, Csiszár Lajos építész, dr. Lakatos Sándor
titkár, Radó Sándor mérnök.

Nagybánya: Kupás Mihály cipész, Tréger Lajos szobrász.
Nagyenyed: Balla Béla mészáros.
Nagyvárad: Mónus Sándor cipõgyáros, Szabó Károly asztalos, Buday Tibor

cipészmester.
Szatmár: Szûcs Kálmán asztalosmester.
Temesvár: Németh Kálmán igazgató, Szappanyos Gyula iparos.

III. Kereskedelmi és pénzügyi szakosztály:
Arad: dr. Paretz Béla képviselõ.
Barót: dr. Fábián László szenátor.
Brassó: Barthos Béla vezérigazgató, dr. Debreczeny Béla, Király Lajos kereskedõ.
Gyergyószentmiklós: dr. Miklóssy Viktor vezérigazgató, Puskás István vezérigazgató.
Dicsõszentmárton: dr. Gyárfás Elemér szenátor.
Kolozsvár: Bodor Bertalan igazgató, Borbély Kálmán vezérigazgató, Ferenczy

Gyula vezérigazgató, dr. Ferencz József ügyvéd, Fodor Emil vezérigazgató, Gombos
Benõ kereskedõ, Horosz Ignác kereskedõ, br. Jósika János képviselõ, dr. Jelen Gyula
igazgató, László Endre vezérigazgató, dr. Lerner Sándor ügyvéd, Havas Lázár
kereskedõ, dr. Róth Hugó ügyvéd, Szele Márton kereskedõ.

Marosvásárhely: Csiki Emil, dr. Fekete Andor ügyvéd.
Kézdivásárhely: dr. Török Andor ügyvéd.
Nagyenyed: dr. Garda Kálmán ügyvéd, Horváth Pál vezérigazgató, Szigethy Béla

vezérigazgató.
Nagykároly: dr. Vetzák Ede ügyvéd.
Nagyvárad: Cziffra Kálmán nyugalmazott fõispán, Hegedûs Nándor országos

képviselõ, Szemer Miklós vezérigazgató.
Sepsiszengyörgy: dr. Barabás Andor kereskedõ.
Székelykeresztúr: dr. Elekes Dénes ügyvéd.
Székelyudvarhely: Becsek Aladár vezérigazgató.
Temesvár: Kun Richárd, a kereskedõ szövetség elnöke, Kabos Ármin kereskedõ,

br. Ambrózy Andor tagozati elnök.
Tenke: Tunyoghi Lajos vezérigazgató.
Torda: dr. Balogh Elek ügyvéd.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést délután 7 órakor berekeszti.

K. m. f.
Dr. gróf Bethlen György s. k.
elnök
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Dr. Deák Gyula s. k.
jkv.-vezetõ
[Aláíró ív:]113

dr. gr. Bethlen György; dr. Inczédy Joksman Ödön; dr. Deák Gyula; dr. Várady
Aurél; dr. Meskó Miklós; Weres Ákos tordai tag. képv.; dr. Boér Lõrinc fogarasi
tagozati elnök; dr. Hinléder Fels Ákos; dr. Kotzó Jenõ; Dr. Bölöni Zoltán; gróf
Bethlen Bálint (Nagyküküllõ); báró Ambrózy, Temesvár; Cs. Lázár László,
Hunyad megye; [olvashatatlan]; dr. Nagy Jenõ; [olvashatatlan]; Dr. Zágoni
István; dr. György József; Guidó Béla; [olvashatatlan]; Fábián László; Balog
Béni; gr. Teleki István; Balogh Artúr; dr. Willer József; Pekri Géza; dr. Péterffy
Lõrinc; Kispál László; dr. Gyárfás Elemér; dr. Nagy Sándor; [olvashatatlan]; dr.
Szoboszlay László; dr. Pál Gábor; dr. Apáthy Gyula; dr. Veterány Viktor; dr.
Parecz Béla; dr. Laár Ferenc; dr. gróf Teleki Domokos; dr. Barabás Béla,
D.-szt.-márton; dr. Balázs András; dr. Kübakher Ferencz; Gombos Benõ; dr.
Jakabffy Elemér; Bokor Márton; Hantos Gyula; dr. Paál Árpád; [olvashatatlan];
Bartha Ignác; Szele Márton; Drexler Béla; dr. Abrudbányai Ede; [olvashatatlan];
dr. Sebesi János; Kovács Kálmán; dr. Árkossy Jenõ; [olvashatatlan]; br. Jósika
János; br. Szentkereszthy Béla.

Fasc. 1, fol. 212-220, gépelt tisztázat,összefûzött, hátlapján pecsét.

25.
Jegyzõkönyv

Felvétetett Kolozsvárt, 1930. június hó 22-én, az Orsz. Magyar Párt
Intézõbizottságának ülésérõl.

Jelen vannak: az ezen jegyzõkönyvhöz ./. alatt csatolt kimutatásban felsorolt
intézõbizottsági tagok.

Távolmaradásukat kimentették: dr. Apáthy Árpád, dr. Asztalos Kálmán, dr.
Balázs András, dr. Ferenczy Géza, Frint Lajos, Gyallay Domokos, dr. Molnár
Dénes, dr. Nagy Sándor, dr. Szentiványi József, dr. Széll Lajos, Vásárhelyi János,
dr. Veterány Viktor, gr. Teleki Arctur.

Elnököl: dr. gr. Bethlen György, jegyzõkönyvet vezeti: dr. Deák Gyula.
Elnök üdvözli a megjelenteket, és az ülést délelõtt 10 órakor megnyitja.

1–2. Üv. alelnök elõterjeszti idõszaki jelentését. Parlamenti csoport fõtitkára
elõterjeszti jelentését.

Budai Tibor felszólalásában az iparos ifjak magyar nyelvû oktatása körüli
sérelmeket ismerteti. Kéri a párt és az egyházi fõhatóságok támogatását. A párt
tagsági díjainak behajtására tesz elõterjesztést. Nemcsak a fizetésre kötelezettek,
hanem a vezetõségek is fokozott gondossággal kell kötelességüket teljesítsék.
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