A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek.

A dokumentum használatával elfogadom az
Europeana felhasználói szabályzatát.

OMP Elnökségi iratok

(a jegyzéket összeállította Antal Róbert, Főcze János, Kovács Szabolcs,
a Kisebbségi magyar közösségek 109173. sz. OTKA program keretében)

1. OMP elnökségi levelezés (736 t., 1-56. p.)
2. OMP elnöki iratanyag I. (867 t., 57-80. p.)
3. OMP bizalmas II. (8, 9 dosz. 81-86. p.)
4. OMP bizalmas III. (10, 11, 12. dosz., 87-95. p. )
5. OMP bizalmas IV. (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. dosz. 96-102.)
6. OMP bizalmas 7. (102-107 p.)

1. OMP elnökségi levelezés
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Tétel megnevezése

Gyárfás Elemér levele az OMP
elnökségéhez.

Levél báró Jósika Samunak.

Dokumentum
jelzete

Dokumentum tárgya

Időintervallum

Gyárfás Elemér a felvinciek részére 1931. november
pénzügyi támogatást kér az OMP 9.
elnökségétől, egy közelebbről meg
nem nevezett ügyben.
A Magyar Szövetség Intéző
1922. május 2.
Bizottságának levele báró Jósika
1
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Megjegyzés

1

1+3 A MSZ szervezeti
szabályzatának

6
8

Olvashatatlan kézírású levél
Kitöltetlen formanyomtatvány
(román nyelven).

9

Levél Bethlen Györgynek

10

Levél Mátis Albert
nyugalmazott törvényszéki
irodaigazgatónak.

11

A dombosi református
felekezeti iskola működési
engedélye.

12

A dombosi református
felekezeti iskola működési
engedélye.

13

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

14

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

15

A dombosi ref. felekezeti iskola

Samuhoz, melyben megküldik a MSZ
szervezeti szabályzatának tervezetét,
jóváhagyás vagy módosítás végett.
?
Kitöltetlen formanyomtatvány a
közlekedési felügyelőséghez, melyben
elbocsájtott vasutasok visszahelyezését
kérik.
Levél Bethlen Györgynek, néhány
magyar vasutas jogtalan elbocsátása
ügyében
Levél Mátis Albertnek, melyben
értesítik, hogy - a gazdasági válság
miatt – befagyasztják lánya tanulmányi
ösztöndíjának a folyósítását.
Levél az OMP fogaras vármegyei
tagozatának elnökségéhez, melyben
Bitai Árpád közbenjárását kérik az ügy
előmozdításához.
Az OMP elnökségének levele Bitai
Árpádhoz, melyben kérik
közbenjárását a dombosi református
iskola ügyében.
Levél az OMP fogaras vármegyei
tagozatának elnökségéhez a dombosi
református felekezeti iskola működési
engedélyének ügyében.
Levél az OMP fogaras vármegyei
tagozatának elnökségéhez, a dombosi
református felekezeti iskola működési
engedélyének ügyében.
Az OMP elnökségének levele Bitai
2

tervezete.

?
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1
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1934. augusztus
13.

1

1931. november
9.

1

1931. november
4.

1

1931. november
10.

1

1931. szeptember
16.

1

1931. szeptember
19.

1

1931. szeptember

működési engedélye.
16

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

17

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

18

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

20

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

21

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

22

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

23

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

Árpádhoz, melyben tájékoztatást
kérnek az iskola ügyének
előhaladásáról.
Levél az OMP fogaras vármegyei
tagozatának elnökségéhez, melyben
felkérik az elnökséget, hogy
gyakoroljanak nyomást a
szakreferensnek felkért dr. Bitai
Árpádra, a gyorsabb ügyintézés végett.
Dr. Bitai Árpád levele Bethlen
Györgyhöz, melyben elvállalja a
református iskola ügyében való
közbenjárást.
Az OMP elnökségének levele a fogaras
vármegyei tagozat elnökségéhez,
melyben értesítik őket dr. Bitai Árpád
bukaresti ügyintézéséről.
Távirat az OMP elnökségének, a
dombosi felekezeti iskola ügyének
sikertelen alakulásáról.
Levél az OMP fogaras vármegyei
tagozatának elnökségéhez, dr. Bitai
Árpád szakreferenssé való
kinevezéséről a dombosi ref. iskola
ügyében.
A dombosi református felekezeti iskola
működési engedélyének
megszűntetése, valamint felhívás az
iskola ügyében való közbenjárásra.
Levél az OMP fogaras vármegyei
tagozati elnökségének, melyben
kívánatosnak nevezik az iskola
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1931. szeptember
7.

1

1931. szeptember
1.

1

1931. szeptember
10.

1

1931. szeptember
10.

1

1931. augusztus
24.

1

1931. augusztus
24.

1

1931. július 24.

1

24

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

25

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.
A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

26

27

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

28

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

29

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

31

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

32-33

A dombosi ref. felekezeti iskola
működési engedélye.

34

Levél a Magyar Párt központi
elnökségének.

ügyében való közbenjárást a
nagyszebeni felügyelőnél is.
Dr. Boér Lőrinc ügyvéd és Stan
nagyszebeni felügyelő útja Dombos
községben.
Az iskola újraindításához szükséges
bürokrácia leírása.
Levél az OMP fogaras vármegyei
tagozatához, melyben közlik, hogy a
nagyszebeni inspektorátust feloszlatták
és Kolozsvárra helyezték át.
Levél az OMP fogaras vármegyei
tagozatához, a dombosi iskola
újraindításához szükséges papírok
ügyében.
Levél az OMP elnökségéhez, melyben
az elnökség közbenjárását kérik a
megszűntetett dombosi ref. iskola
ügyében.
Levél az OMP fogaras vármegyei
tagozatához, melyben a mielőbbi
intézkedést kérik a dombosi ref. iskola
ügyében.
Levél az OMP bukaresti tagozatához,
melyben kérik a tagozat közbenjárását
az iskola ügyében.
Levél az OMP fogarasi tagozatához, a
dombosi református iskola érdekében
való közbenjárás előkészületeinek
megtételéhez.
Levél az OMP elnökségének Kutas
Sándor nyugalmazott jegyző nyugdíj
4

1931. június 23.
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1931. június 26.

1

1931. június 21

1

1931. május 20.

1

1930. december
27.

1

1930. december
30.

1

1930. december
30.

1

1930. december
(?) 22.

2

1931. november
4.

1

35
36

Levél az OMP marosvásárhelyi
tagozata elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségéhez.

37

Válasz Kiss Károlynak.

38

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségének.

39

41

47-48

Levél az OMP parlamenti
csoportja bukaresti irodájának.

Levél Willer Józsefhez.

49

Willer József levele az OMP
elnökségéhez.

51

Levél az OMP szatmár megyei
tagozata elnökségének.

átírási kérésének ügyében.
Értesítés Kutas Sándor nyugdíj
ügyének elrendezéséről.
Kiss Károly volt főkalauz levele,
melyben a párt elnökségének
közbenjárását kéri nyugdíj-ügyének
elrendezéséhez.
Válasz Kiss Károlynak, melyben
értesítik ügye elrendezéséről.
Értesítés az 1930-1931 iskolai évről
készült iskolai értesítő elküldéséről.
A Magyar Nők Központi
Titkárságának kérése az OMP
elnöksége fele, melyben kérik a párt
elnökségét az erdélyi magyar nők jogai
mellett való kiálláshoz, a magánjogi
törvények tervbe vett
egységesítésekor. .
Az OMP központi elnökségének levele
a párt parlamenti csoportjához,
melyben a magyar nők ügyének
támogatását kérik.
A Katolikus Népszövetség levele dr.
Willer József parlamenti képviselőhöz.
Willer József levele az OMP
elnökségéhez Svaitzer (Schwaizer?)
István ügyében, aki a magyar
nyelvhasználat biztosítása érdekében
nyújtott be fellebbezést Szatmár megye
ügyviteli szabályrendelete ellen.
Tudakozás Svaitzer István ügyének
alakulásához.
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1931. november
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1

1931. november
2.
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1+1 Továbbítási
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1931. november
2.

1

1
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Az értesítő
hiányzik.

1

52
53

55
56

Levél az OMP központi
elnökségéhez.
Levél az OMP elnökségének.

Levél Svaitzer/Schweizer
István ügyének lezárásáról.
Levél az OMP szatmár megyei
tagozatának elnökségéhez.

57

Levél az OMP szatmár megyei
elnökségének.

58

Levél az OMP központi
elnökségének.

59

Levél az OMP parlamenti
csoportja bukaresti irodájának.

60

Schweizer István levele az
OMP elnökségének.

62
(össze
fűzve)

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

63

Levél az OMP központi
bizottságához.

Schwaizer (Svaitzer) István ügyének
lezárása.
Dr. Acker György ügyvéd levele az
OMP elnökségének, melyben elvállalja
Schweizer István ügyét.
Levél Svaitzer/Schweizer István
ügyének lezárásáról.
Az OMP elnöksége tájékoztatást kér a
szatmári tagozattól, Schweizer István
ügyéről.
Levél az OMP szatmár megyei
elnökségének Schweizer István
ügyének alakulásáról.
Az OMP szatmár megyei tagozata
elnökségének, a központi elnökséghez,
melyben pénzhiányról számol be,
Schweizer István képviselete ügyében.
Levél az OMP parlamenti csoportja,
bukaresti irodájának, melyben az OMP
elnöksége arra kéri dr. Willer Józsefet,
hogy Schweizer István ügyét lehetőség
szerint támogassa.
Schweizer István levele az OMP
elnökségének, melyben ügyének
támogatását kéri.
Levél az OMP szászvárosi tagozata
elnökétől, melyben megköszöni a
pártvezetőség által biztosított
adomány-könyveket.
A nagykárolyi Protestáns Társaskör
levele az OMP elnökségéhez, melyben
megköszönik a pártvezetőség által
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21.
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17.

1

1931. augusztus
14.
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1931. augusztus
10.
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1931. augusztus
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1930. október 15.

1+3 Az elküldött
könyvek jegyzéke.

1930. október 1.

1

1

64

Levél Inczédy-Joksman
Ödönhöz.

65

Levél Inczédy-Joksman
Ödönhöz.

66

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

68

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

72

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

73

Levél dr. Schusterisch Bélának.

74

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

számukra biztosított szépirodalmi
műveket.
Levél Inczédy-Joksmann Ödönhöz, az
OMP ügyvezető alelnökéhez, a
könyvadományozások tárgyában.
A nagyenyedi Magyar Iparos Önképző
Kör elnökségének levele InczédyJoksman Ödönhöz,
könyvadományozások ügyében.
A kolozsvári Iparos Egylet
választmánya köszönetét nyilvánítja a
könyvtára részére küldött szépirodalmi
művekért.
A nagybányai ipartestület köszönetét
nyilvánítja a könyvtára részére küldött
szépirodalmi művekért.
Az OMP szatmári tagozatának
elnöksége a központi elnökség
tudomására hozza, hogy Nagykároly
magyar intézményeinek adományozott
könyvekből csak a Polgári Társaskör
részesült, a Protestáns Társaskör nem,
egyúttal a mulasztás bepótlását kéri
(tisztelettel).
Inczédy-Joksman Ödön (valószínűleg)
levele, melyben hozzájárul a
nagykárolyi Protestáns Társaskör
részére küldendő könyvek
elküldéséhez.
Az OMP dicsőszentmártoni tagozati
elnökének levele Inczédy-Joksman
Ödönhöz, melyben köszönetet
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26.
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19.
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75

Levél az OMP központi
elnökségének.

76

Levél az OMP központi
elnökségének.

78

Levél Bethlen Györgynek.

79

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

80

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

82

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

84

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

nyilvánít a tagozat könyvtára számára
küldött könyvekért.
A nagykárolyi Polgári Olvasókör
levele az OMP elnökségének, melyben
köszönetet nyilvánítanak a részükre
juttatott könyvadományért.
Levél az OMP nagybányai tagozati
elnökétől, melyben beszámol a
nagybányai kulturális intézményekről.
Köszönőlevél Lalik István ügyvéd, az
OMP magyarpécskai tagozatának
elnökétől, az adománykönyvek
tárgyában.
Az OMP udvarhelyi tagozatának
elnöke értesíti az OMP központi
elnökségét az udvarhely megyei
magyar kulturális intézmények aktuális
szervezetéről.
Veress Béla, a zsilvölgyi OMP tagozat
elnöke levélben értesíti a párt
elnökségét, hogy Petrozsényben
magyar kaszinó nem működik, de a
katolikus és református egyházak
próbálkoznak egy „népkönyvtár”
létrehozásával.
A krasznai kaszinó levele a párt
elnökségének, melyben köszönetét
nyilvánítja az adománykönyvek
tárgyában.
A tordai Erzsébet Jótékony Nőegylet
elnökségének levele az OMP
elnökségéhez, az adománykönyvek
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86

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

87

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönhöz.

88

Levél a kolozsvári Iparos
Otthonnak (? – nehezen
olvasható kézírás).

89

Levél a szatmári Polgári
Társaskörnek.

90

Levél Bethlen Györgynek.

92

Levél az OMP központi
elnökségének.

93

Levél az OMP központi
elnökségének.

95

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

97

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

tárgyában.
A tordai Magyar Iparosok Önképző
Egyesületének levele az
adománykönyvek tárgyában.
A szászrégeni Magyar Iparosok
Olvasókörének levele az
adománykönyvek tárgyában.
Levél a kolozsvári Iparos Otthonnak,
melyben az OMP elnöksége
adománykönyveket ígér az említett
intézménynek.
Az OMP elnökségének levele a
szatmári Polgári Társaskörnek,
melyben adománykönyvek küldését
jelentik be.
A marosvásárhelyi Casino egylet
köszönőlevele az adománykönyvek
tárgyában.
Levél a párt hunyad megyei tagozata
részéről, melyben „feltérképezik” a
hunyad megyei magyar kulturális
intézményeket.
A nyárádszeredai kaszinó
köszönőlevele az adománykönyvek
tárgyában.
A szilágy megyei párt tagozat levele a
pártelnökséghez az adománykönyvek
tárgyában.
Dr. Apáthy Gyula, a kőhalmi Kulturális
Kör vezetőjének levele a
pártelnökséghez, az adománykönyvek
tárgyában.
9

1930. augusztus
12.

1

1930. augusztus
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2.

1

1930. augusztus
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1
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1.

1

98

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

99

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

100

Az OMP fogaras vármegyei
tagozatának kiáltványa.

101

Levél az OMP elnökségének.

105

Levél az OMP központi
elnökségének.

107

Levél az OMP brassó megyei
tagozata elnökének.

108

Levél az OMP kolozs megyei

A párt arad megyei tagozata
elnökségének levele, melyben
feltérképezik a könyvjuttatás céljából
szóba jöhető magyar kulturális
intézményeket.
A párt fogaras megyei tagozata
elnökségének levele, melyben
feltérképezik a könyvjuttatás céljából
szóba jöhető magyar kulturális
intézményeket.
Az OMP fogaras vármegyei
tagozatának kiáltványa, melyben
bejelentik, hogy a Maniu-kormány
jóvoltából Fogarason egy
Közművelődési Kört alakítottak,
melyhez csatlakozásra buzdítják a
város magyarjait.
Egy közelebbről meg nem nevezett
tordai egylet elnökének levele,
melyben köszönetet nyilvánít a párt
elnöksége által biztosított
adománykönyvekért.
A párt marosvásárhelyi tagozata
elnökségének levele, melyben
feltérképezik a könyvjuttatás céljából
szóba jöhető magyar kulturális
intézményeket.
A pártelnökség levele a brassó megyei
tagozat részére, melyben a magyar
kulturális intézmények léte felöl
érdeklődik.
A pártelnökség levele a kolozs megyei
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1930.

1

1930. július 29.

1

1929. február 12.

1

1930. augusztus
1.

1

1930. július 29.

1

1930. július 24.

1

1930. július 24.

1

tagozatának részére.

110

Levél az OMP elnökségének és
a parlamenti csoportnak.

111

Levél az OMP bánsági tagozata
elnökségének.

112113

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

114

Címzés és keltezés nélküli
levél.

115

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

117

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

118

Levél az OMP bánsági
tagozatának elnökségéhez.

119

Mátis Albert levele az OMP

tagozat elnökének, melyben a magyar
kulturális intézmények léte felöl
érdeklődik.
Az OMP bánsági tagozatának levele a
párt elnökségének és a parlamenti
csoportnak, melyben a bánsági
nyugdíjasok sérelmei melletti kiállást
kérik.
Az OMP elnöksége értesíti a bánsági
tagozatot a nyugdíjasok ügyében
történő parlamenti felszólalásokról.
A Bánáti Nyugdíjasok Szövetségének
elnöke beszámol a párt elnökségének
az őket ért sérelmekről, illetve a
szervezet közbenjárását kéri az
ügyben.
Címzés és keltezés nélküli levél a
bánáti nyugdíjasok sérelmeinek
ügyében.
A nyugdíjegyesületek blokkjának
levele a párt elnökségéhez a nyugdíjügyben.
Az OMP bánsági tagozata
elnökségének a levele, melyben a
nyugdíjasok támogatásának
szükségességéről értesíti a
pártelnökséget.
Az OMP központi elnökségének levele
a bánsági tagozat elnökségéhez,
melyben támogatásáról biztosítja a
nyugdíjasokat.
Mátis Albert levele az OMP
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1931. november
5.

1

1931. november
21.

1

1931.

2

? (valószínűleg
1931.)

1

1931. július 12.

1

1931. július 29.

1

1931. augusztus
5.

2

1931. november

2

Diáksegélyező Bizottságának.
122

Levél az OMP központi
elnökségének.

123

Levél az OMP központi
elnökségének.

124

Levél az OMP központi
elnökségéhez.
Levél az OMP központi
elnökségének.

126

125

Levél Gönczy Mihálynak.

132

Gönczy Mihály köszönőlevele.

127

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségének.

130

131
134

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségének.

Diáksegélyező Bizottságának, melyben
lánya, Edit pénzügyi támogatását kéri.
Köszönőlevél az OMP elnökségének a
székelyudvarhelyi Polgári Önképző
Egylettől, az adománykönyvek
tárgyában.
Az OMP fogaras megyei tagozata
elnökségének levele a pártelnökséghez,
melyben köszöntet nyilvánítanak az
adománykönyvekért.
A tordai magyar kaszinó köszönőlevele
az adománykönyvek ügyében.
Gönczy Mihály levele a párt
elnökségének, melyben könyveket kér
könyvtára számára (az OMP szatmár
megyei tagozatának ajánlásával).
A párt elnökségének levele Gönczy
Mihálynak, melyben könyv
adományokat helyeznek kilátásba a
címzett részére.
Gönczy Mihály köszönőlevele az
adománykönyvekért.
A szatmári iparos otthon köszönőlevele
adománykönyvek tárgyában.
A zilahi Iparos Olvasóegylet
köszönőlevele adománykönyvek
tárgyában.
A székelyhídi iparos kör köszönőlevele
könyvadományok tárgyában.
A dési református esperes
köszönőlevele, a református ifjúsági
kör számára eljuttatott könyvekért.
12

5.
1930. október 22.

1

1930.

1

1930. szeptember
10.
1930. december
5.

1

1930. december
11.

1

1930. december
19.
1930. december
5.
1930. november
25.

1

1930. december
15.
1930. december
29.

1

2

1
1

1

135
136

Levél az OMP központi
elnökségének.
Jegyzőkönyvi kivonat.

138

Levél az OMP elnökségének.

139

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.
Levél az OMP központi
elnökségének.

140

142

Levél az OMP központi
elnökségének.

143

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

144146

Levél a bukaresti Magyar
Diákotthon gondnokságának.

147

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.
Könyvadomány

148

149

Olvashatatlan kézírású
dokumentum.

A kolozsvári Lyceum Könyvtár
köszönőlevele az adománykönyvekért.
Jegyzőkönyvi kivonat a
kézdivásárhelyi kaszinó
választmányának üléséről, az
adománykönyvek tárgyában.
A biharfélegyházi kultúregylet
köszönőlevele az adománykönyvek
tárgyában.
A biharfélegyházi kultúregylet külön
köszönőlevele az OMP alelnökének.
A segesvári Magyar Kaszinó
köszönőlevele az adománykönyvek
tárgyában.
A kolozsvári Unitárius Kereskedők és
Iparosok Körének köszönőlevele a
könyvadományokért.
Az OMP bánsági tagozatának
köszönőlevele a könyvadományok
tárgyában.
Könyvadományok az említett
intézmény számára.

1931. január 7.

1

1930. december
16.

1

1931. január 19.

1

1931. január 15.

1

1931. február 5.

1

1931. február 4.

1

1931. február 10.

1

1931. február 26.

1+2 Melléklet: Az
elküldött művek
listája.
1

A bukaresti diákotthon elnökségének
1931. március 7.
köszönőlevele.
Könyvadomány a szatmári Iparos
1931. április 4.
Otthon, a szászrégeni Magyar Polgári
Olvasókör, a nagyenyedi Iparos
Önképzőkör, a nagyenyedi kaszinó és a
segesvári Polgári Kör részére.
?
?
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1

1

150

Levél az OMP központi
elnökségének.

151

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

152

153

Levél az OMP központi
elnökségének.

154

Válaszlevél a zsidó
egyesületnek.

155

Levél az OMP elnökségének.

156

Levél az OMP elnökségének.

157

Levél az OMP parlamenti
tagozatának.

158

Levél az OMP elnökségének.

160161

Levél az OMP parlamenti
tagozatának.

A nagyenyedi kaszinó elnökségének
köszönőlevele a könyvadományok
ügyében.
A szatmári iparos otthon köszönőlevele
a könyvadományok ügyében.
A segesvári Polgári Olvasókör
köszönőlevele a könyvadományok
ügyében.
A szatmári zsidó kisiparosok,
kiskereskedők és kisexisztánciák
önsegélyező szervezete
könyvadományért fordul az OMP
elnökségéhez.
Az OMP vezetősége kilátásba helyezi
könyvek küldését a zsidó szervezetnek,
amennyiben az igazolni tudja
párthűségét és magyarságát.
A szatmári zsidóság könyvadományért
fordul az OMP elnökségéhez.
Az aranyosgyéresi református lelkész
levele a párt elnökségének.
A pártelnökség levele a parlamenti
tagozatnak, melyben kérik az
aranyosgyéresi református lelkész ügye
mellett való kiállást.
A párt parlamenti csoportjának
értesítése, hogy a minisztérium
elutasította a méraiak – közelebbről
meg nem nevezett – ügyét.
Az OMP központi elnöksége utasítja a
parlamenti képviselőket, hogy járjanak
közbe a mérai gazdák ügyében.
14

1931. április 15.

1

1931. április 24.

1

1931. május 7.

1

1931. április 20.

1

1931. június 26.

1

1931. június 23.

1

1931. október 1.

1

1931. október 2.

1

1931. október 12.

1

1931. október 1.

2

162

Dr. Willer József levele az
OMP központi tagozatának.

164

Willer József levele.

166

Levél Korossy Györgynek.

167

Levél a resicai Magyar
Olvasókör elnökségének.

168

Levél az OMP bánsági tagozata
elnökségének.

169

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

171

Kötelezvény

172

Levél az OMP központi
elnökségének.

173

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

Willer József értesíti az elnökséget,
hogy jóváhagyta az aranyosgyéresi ref.
egyház kérését.
Willer József közli, hogy a román
pénzügyminisztérium 16%-os
kedvezményt engedélyezett az
aranyosgyéresi ref. egyház részére.
A pártelnökség levele Korossy
Györgynek, melyben sajnálattal
tudomásul veszik lemondását a
központi intézőbizottsági tagságáról.
A pártelnökség köszönettel veszi
tudomásul az olvasókör meghívását a
jubiláris és zászlószentelési
ünnepélyére.
A központ elnökség levele a bánsági
tagozat elnökségének, melyben
felkérik a címzetteket, hogy a
resicabányai olvasókör ünnepségén
képviseljék a pártvezetőséget.
Kekel Béla levele dr. InczédyJoksmann Ödönnek, melyben pénzügyi
támogatást kér tanulmányai
folytatásához.
Kekel Béla kötelezvénye az InczédyJoksmann Ödöntől kapott kölcsön
tárgyában.
Az OMP bánsági tagozatának elnöke
mentegetőzik az elnöki ülésről való
távolmaradásáért.
A párt háromszéki tagozatának elnöke
mentegetőzik az elnöki ülésről való
15

1931. október 8.

1

1931. október 15.

2

1931. október 22.

1

1935. szeptember
2.

1

1935. szeptember
2.

1

1931. szeptember
21.

1

1931. szeptember
21.

1

1931. november
17.

1

1931. november
12.

1

174

Meghívó a párt elnökségi
ülésére.

175

Gyárfás Elemér levele InczédyJoksmann Ödönnek.

176

Levél az OMP központi
elnökségének.

177

Levél dr. Fritz Lászlónak.

178

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

180

Levél az OMP központi
elnökségének.

182

Levél az OMP központi
elnökségének.

184

Levél az OMP parlamenti
csoportjának.

185

Levél az OMP központi
elnökségének

távolmaradásáért.
Az elnökség által kibocsátott meghívó
a párt több prominens személye
számára.
Gyárfás Elemér mentegetőzése az
elnöki ülésről való távolmaradása
miatt.
Szele Béla, a brassó megyei tagozat
elnökének levele, melyben beszámol a
brassó megyei iparostanoncokról
készülő statisztika összeállításáról.
Az OMP központi elnökségének levele
Fritz Lászlónak, a brassói
iparostanoncokról készült statisztika
ügyében.
Gyárfás Elemér levele a
pártelnökséghez a felvinci községi
tanácsosok ügyében.
Gyárfás Elemér levele a
pártelnökséghez, melyben kéri Dr.
Bordeaux Hugó ügyvéd tiszteletdíját
megfizetni.
A felvinci községi tanácsosok levele a
pártelnökséghez, melyben ügyük állása
felől érdeklődnek.
A központi elnökség levele a
parlamenti csoportnak, melyben a
nagykárolyi római-katolikus zárda,
törvénytelenül állami óvodába utalt
növendékei ügyének támogatását kéri.
Levél a nagykárolyi tagozat
elnökségétől a római-katolikus zárda
16

1931. november
9.

1

1931. november
13

1+1 Melléklet: Gyárfás
Elemér névjegye.

1931. november
16.

1

1931. november
20.

1

1931. augusztus
1.

1

1931. augusztus
6.

1

1931. szeptember
2.

1

1931.október 15.

1

1931. október 13.

1

186

Levél az OMP központi
elnökségének.

187

Levél az OMP központi
elnökségének.

188

Levél az OMP központi
elnökségének.

189190

Értesítő az OMP bánsági
tagjainak.

191

Az OMP bánsági tagozatának
nyilatkozata.

192

Az OMP temesvár-gyárvárosi
tagozatának nyilatkozata.

193

Az OMP temesvár-józsefvárosi
tagozatának nyilatkozata.

194

Az OMP temesvárerzsébetvárosi tagozatának
nyilatkozata.
Levél az OMP bánsági

195

növendékeinek ügyében.
A nagykárolyi tagozat érdeklődik a
római-katolikus zárda növendékeinek
ügyében tett lépésekről.
Értesítés a nagykárolyi zárda
növendékeinek ügyében létrejött
megállapodásról.
A párt bánsági tagozatának elnöksége
értesíti az elnökséget, hogy a
tagozatának három tagja és Pogány
László között felmerült nézeteltérést
kard- illetve pisztolypárbajjal oldották
meg.
Értesítő az OMP bánsági tagjai
számára a Pogány László személye
körül kialakult vitáról, és más
adminisztratív ügyekről.
Az OMP bánsági tagozata
elnökségének nyilatkozata, melyben
elítélik Pogány Lászlót és a vezetése
alatt álló sajtót, a pártot támadó
cikkeiért.
Az OMP temesvár-gyárvárosi
tagozatának nyilatkozata, melyben
állást foglalnak Pogány László ellen.
Az OMP temesvár-józsefvárosi
tagozatának nyilatkozata, melyben
állást foglalnak Pogány László ellen.
Az OMP temesvár-erzsébetvárosi
tagozatának nyilatkozata, melyben
állást foglalnak Pogány László ellen.
Az OMP elnökségének levele a párt
17

1931. november
20.

1

1931. november
11.

1

1931. november
12.

1

1931.

4

1931. október 22.

1

1931

1

1931.

1

1931.

1

1931. november

1

tagozatának.
196

Levél az OMP bánsági tagozata
elnökségének.

197

Levél az OMP központi
elnökségének.

198216

Statisztikák.

218

Levél Gyárfás Elemérnek.

219

Levél az OMP központi
elnökségének.

221

Levél Gyárfás Elemérnek.

222

Levél az OMP központi
bizottságának.

224

Levél a felvinci tagozat

bánsági tagozata elnökségének a
Pogány László ügyben.
A párt elnökségének levele a bánsági
tagozat elnökségének, melyben
támogatásáról biztosítja a Pogány
László-ügyben.
A párt bánsági tagozatának levele,
melyben a párttagozat elleni verbális
támadásokról számol be, volt párttagok
részéről.
Statisztikák az iparostanoncok
nemzetiség-szerinti megoszlásáról az
1924-es és 1930-as évben.
Levél a pártelnökségtől Gyárfás
Elemérnek, a felvinci községi
tanácsosok ügyében.
Gyárfás Elemér neve a
pártelnökségnek, melyben kéri a
felvinci községi tanácsosok védelmét
ellátó dr. Bordeaux Hugó ügyvédnek a
tiszteletdíj pártkasszából való
megküldését.
A pártelnökség levele Gyárfás
Elemérnek, melyben értesítik, hogy
Bordeaux Hugó már megkapta a kért
összeget (ez az információ utólag
tévesnek bizonyult).
Gyárfás Elemér levele a
pártelnökségnek, melyben a felvinci
tanácsosok tárgyalásának elhalasztását
közli.
A pártvezetés levele a felvinci tagozat
18

3.
1931. november
16.

1

1931. október 28.

2

1931. szeptember
16 – 1932. április
5.
1931. augusztus
5.

22

1931. július 28.

1

1931. július 29.

1

1931. június 30.

1

1931. július 1.

1

1

elnökségének.
226

Levél az OMP központi
elnökségének.

229

Levél a felvinci tagozat
elnökségének.

230

Levél dr. Bartha Ignácnak.

231

Levél dr. Willer Józsefhez.

233

Jegyzőkönyvi kivonat.

234

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

236

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

238

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

239

Levél T. Szabó Józsefnek.

elnökségének, melyben a tanácsosok
ügyének elhalasztásáról ír.
Gyárfás Elemér levele, melyben a
tiszteletdíj megfizetését kéri Bordeaux
Hugó számára.
A pártelnökség levele, melyben
értesítik a tagozat elnökségét, hogy a
tanácsosok ügyének képviseletére dr.
Willer Józsefet kérték fel.
A központi elnökség levele, melyben
tudatják Bartha Ignác ügyvéddel, hogy
a felvinci tanácsosok ügyéhez
vonatkozó iratokat kézhez vették.
A központi elnökség levele Willer
Józsefnek, melyben értesítik a felvinci
tanácsosok ügyének képviseletéhez
szükséges iratok megküldéséről.
Kivonat a felvinci OMP tagozat elnöki
tanácsának ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
A felvinci tagozat elnökségének levele,
melyben értesítést kérnek a tanácsosok
ügyének alakulásáról.
Willer József levele, melyben kéri az
elnökséget, hogy a felvinci tanácsosok
ügyének képviseletét adják át Gyárfás
Elemérnek.
Szabó József pincemester levele,
melyben segítséget kér a
pártvezetőségtől álláskeresés ügyében.
A pártvezetőség válaszlevele, melyben
az E.G.E. vezetőségéhez irányítják a
19

1931. május 7.

1

1931. április 7.

1

1931. április 10.

1

1931. április 10.

1

1931. április 5.

2

1931. április 5.

1

1931. április 20.

1

1931. november
11.

2

1931. november
12.

1

240

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

242

Inczédy-Joksmann Ödön levele
Béldi Kálmánnak, az EMKE
vezetőjének.
Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

243244

245

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

247

Levél Schmidt Györgynek.

248

Levél Boldizsár Sándornak.

249

Levél Zottich Vince
joghallgatónak.

250

Levél az OMP központi

1

címzettet.
Schmidt György szászvárosi lakos
levele, melyben segítséget kér
munkakereséshez.
Inczédy-Joksmann Ödön közbenjárása
Schmidt Györgynek.
Schmidt György volt verespataki
kereskedő levele, melyben sérelmei
részletes felsorolása mellett támogatást
kér, hogy az EMKE algyógyi
ingatlanaiban valami alkalmazást
kapjon.
Olvashatatlan aláírású személy levele,
melyben anyagi támogatást kér a párt
alelnökétől.
Inczédy-Joksmann Ödön levele
Schmidt Györgynek, melyben
támogatásáról biztosítja kérését.
Inczédy-Joksmann Ödön levele
Boldizsár Sándornak, melyben értesíti,
hogy az E.G.E. magyar nemzetiségű
munkásokat alkalmazna az
uradalmakba és gazdaságokba.
Inczédy-Joksmann Ödön levele Zottich
Vincének, melyben értesíti, hogy
pénzhiány miatt a párt nem tudja
tanulmányait finanszírozni.
Boldizsár Sándor levele, melyben a

A levélíró 1903-ból keltezi levelét, ez azonban nyilvánvalóan elírás.
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1931. november
10.

1

1931. november
12.

1

1930. szeptember
23. 1

3

1931. november
12.

1

1930. október 1.

1

1931. november
11.

1

1931. november
12.

1

1931. november

1

elnökségének.
251

Levél Weger Bélának.

253

Levél gróf Bethlen Györgynek.

255

Levél az OMP elnökének vagy
egyik alelnökének.

257

Levél Bethlen Györgynek.

258

Levél az OMP elnökségének.

259

Levél az OMP szatmári
tagozata elnökségének.

260
261

Levél az OMP elnökségének.
Levél Vásárhelyi János
képviselőnek.

párt segítségét kéri munkakeresés
ügyében.
Az OMP pártelnökségének levele a
besenyői tanítónak, a kötelező román
nyelvvizsga tárgyában.
Weger Béla levele Bethlen Györgynek,
melyben értesíti, hogy – mivel a román
nyelvvizsgán elbukott – bevonták
működési engedélyét és az elnök
támogatását kéri visszavételéért.
Egy katolikus kongregáció levele,
melyben a kongregáció titkára
megköszöni a szervezetük számára
juttatott Prohászka Ottokár könyveket.
Az erdélyi római-katolikus Státus
gyulafehérvári „Majláth”
Főgimnáziumának köszönőlevele, a
könyvtáruknak eljuttatott Prohászka
Ottokár-művekért.
A párt szatmári tagozatának elnöksége
közbenjár a zsidó kisiparosok
szervezetének érdekében, a
könyvadományok tárgyában.
Az OMP elnöksége hozzájárul a
szatmári zsidó kisiparosok és
kiskereskedők önsegélyező
egyesületének küldendő
könyvadományhoz.
Levél Balázs István és társai ügyében.
Levél Vásárhelyi János képviselőnek,
melyben Balázs István és társai
földügyében kérik támogatását.
21

9.
1931. november
11.

1

1931. ?

3

1931. november
4.

1

1931. október 13.

1

1931. július 1.

1

1931. július 8.

1

1931. február 3.
1931.

1
2

262
263
264

Levél T. Balázs István és
társainak.
Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél Bethlen Györgynek.

265

Levél a párt összes tagozati
elnökségének.

265 v.

Levél dr. Willer Józsefnek.

266

Levél a parlamenti tagozatnak.

267

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél a parlamenti tagozat
elnökségének.

268

269

Olvashatatlan kézírású levél.

270

Levél a parlamenti tagozat
elnökségének.

271272
273

Levél a parlamenti tagozatnak.
Levél az OMP elnökségének.

A pártelnökség levele Balázs Istvánnak
ügyük alakulásáról.
A párt parlamenti irodájának levele
Balázs István és társai ügyében.
Vásárhelyi János levele, melyben a
méraiak ügyének állásáról és az
előrelépéshez szükséges papírokról
érdeklődik.
Az OMP központi elnöksége
számonkéri a tagozati elnökségektől a
tagdíj befizetésének elmaradását.
Balázs István levele Willer Józsefnek a
mérai gazdák ügyében.
Az elnökség levele a parlamenti
tagozatnak, melyben a mérai gazdák
ügyében történt előrelépésről
érdeklődnek.
A pártiroda válasza az elnökségnek.

1931.

1

1930. november
24.
1931. február 19.

1

1930. december
2.

1

1930. december
19.
1930. szeptember
19.

1

1930. november
27.
Az elnökség levele a parlamenti
1930. szeptember
tagozat elnökségének, melyben a mérai 8.
gazdák ügyében történt előrehaladásról
érdeklődnek.
?
1930 (?) április
18.
A pártelnökség levele, melyben a
1930. augusztus
parlamenti tagozat közbenjárását kéri
26.
Balázs István – és társai – mérai
gazdák ügyében.
Nehezen olvasható kézírás, Balázs
1930. szeptember
István és társai ügyéről.
3.
Dr. Willer József levele a
1931. augusztus

1

22

1

1

1

1
2

3
1

274

Levél a párt parlamenti
csoportjának.

275

Levél dr. Szent-Iványi
Józsefnek.

276

Levél az OMP központi
elnökségének.

277

Levél az OMP központi
elnökségének.

278

Levél az OMP központi
elnökségének.

279

Levél a máramaros megyei
tagozat elnökségének.
Levél Simon Ferencnek (román
nyelven).

280

281

Levél az OMP központi
elnökségének.

283

Levél Dobrotka Péternek (a

pártelnökségnek, melyben közli, hogy
felkarolta az elbocsátott magyar
vasutasok ügyét.
Az OMP elnöksége tájékoztatást kér az
elbocsátott magyar vasutasok ügyének
alakulásáról.
Az elnökség levele, melyben
tájékoztatja a címzettet az elbocsátott
tisztviselők sorsának alakulásáról,
illetve felkéri a sértettek értesítésére is.
A párt udvarhely megyei tagozati
elnökségének levele az elbocsájtott
vasutasok ügyében.
A nagyváradi tagozat elnökségének
levele az elbocsájtott vasutasok
ügyében.
Dr. Willer József értesíti a
pártelnökséget a vasutasok ügyének
alakulásáról.
A pártelnökség körlevele, az
elbocsátott vasúti tisztviselők ügyében.
A CFR nagyváradi irodájának levele
Simon Ferencnek, melyben értesítik,
hogy elbocsátják állásából, mert
elvágták a kötelező román
nyelvvizsgán.
Dobrotka Gyula elbocsátott adjudi
vasutas levele a pártelnökséghez,
melyben a vasúti szolgálatba való
visszavételéhez, vagy nyugdíjba
helyezéséhez kér támogatást.
A pártelnökség válasza a címzettnek,
23

26.

1931. július 29.

1

1931. szeptember
10.

1

1931. július 4.

1

1931. július 8.

1

1931. július 1.

1

1931. július 2.

2

1931. június 11.

1

?

2

1931. június 26.

1

fenti levelet Dobrotka
Gyulaként írta alá.).
284

Levél az OMP központi
elnökségének.

285

Levél az OMP központi
elnökségének.

286

Levél a torda megyei tagozat
elnökségének.

287

dr. Brebera Vencel levele
ismeretlen címzettnek.

287 v.

Brebera Vencel levele
ismeretlen címzettnek.

288290

Az OMP elnökségének
körlevele.

291

Levél dr. Brebera Vencelnek.

292

Távirat

293

Levél az OMP központi

melyben támogatásukról biztosítják és
kérik, hogy a szükséges okmányokat
juttassa el a parlamenti tagozatnak.
Dr. Veterány Victor temesvári ügyvéd
levele, melyben - kimentve magát – dr.
Brebera Vencel ügyvédet ajánlja a
vasutasok képviseletére.
A maros-torda megyei tagozat
elnökségének válasza az elnökség
körlevelére, az elbocsátott vasutasok
ügyének tárgyában.
A pártelnökség levele Steinwald
Sándor elbocsátott CFR revizor de
vagoană ügyében.
Dr. Brebera Vencel ügyvéd levele,
melyben elvállalja az elbocsájtott
vasutasok ügyének képviseletét.
Brebera Vencel levele, melyben
megindokolja a magyar pártból való
korábbi kilépését.
Az OMP elnökségének körlevele az
elbocsájtott magyar vasutasok
ügyében.
Az elnökség levele dr. Brebera
Vencelnek, melyben megköszönik a
vasutasok ügyének elvállalását, de a
magas költségek miatt a párt ügyvéd
tagjaira bízzák az ügyek képviseletét.
Dr. Brebera Vencel távirata InczédyJoksmann Ödönnek, melyben elvállalja
a vasutasok képviseletét.
Gábor János, elbocsájtott tordai CFR24

1931. június 23.

1

1931. július 1.

1

1931. június 26.

1

?

1

1931. június 25.

1

1931. június 25.

1

1931. június 25.

2

1931.

1

1931. június 22.

2

Három
példányban.

elnökségének.
295
296

Bizalmas hangvételű levél
Inczédy-Joksmann Ödönnek.
Levél az OMP parlamenti
irodájának.

297

Gyűjtőív.

298

Levél az OMP elnökségének.

299311

Az OMP tárgyalásai az ortodox
és görög-katolikus egyházzal.

313324

Vita az OMP elnöksége és a
Genius Könyvkiadó RT.
Irodalmi és Művészi Bizottsága
között.

333344

346

Levél az OMP központi
elnökségének.

347350

Levél az OMP központi
elnökségének.

pályafelvigyázó levele, melyben a párt
támogatását kéri visszavételéért.
A levélíró két darab kérést mellékel a
vasutasok ügyéhez.
Az elbocsátott vasutasok hivatalos
kéréseinek továbbítása a parlamenti
csoporthoz.
A görög-keleti és görög-katolikus
püspökségek földreformjának ügye.
A párt szeben megyei tagozati
elnökségének levele, melyben a görögkeleti egyházzal folytatott tárgyalások
eredményét közli.
Az OMP tárgyalásai az ortodox és
görög-katolikus egyházzal, a
földreform ügyében jelentkező
visszásságok tárgyában.
Az OMP elnöksége a párt nevével való
visszaéléssel és „üzleti
inkorrektséggel” vádolja meg a címzett
szervezetet, egyúttal megszakítja üzleti
kapcsolatát is vele.
Tárgyalások a felállítandó „interimar
bizottságok” tárgyában és konfliktusok
Balázs Ernő bizottsági tag személye
körül.
A párt bánsági tagozatának levele,
melyben kérik a közbenjárást a bánsági
magyar nyugdíjasok sérelmeinek
ügyében.
Dr. Szabó Endre volt udvarhely
megyei aljegyző elbocsátása, illetve
25

1931. június 20.

1

1931. június 24.

1

1931. október 13.

1

1931. október 7.

1

1931. április 30. – 13
szeptember 29.

1931. október 9.

12

1931. szeptember
5.

22

1931. október 5.

1

1931. október 3.8.

4

351

Levél az OMP elnökségének és
a parlamenti csoportnak.

354357

Feljelentés Marisan G. Mohanu
ellen. (román nyelven).

358

Levél az OMP elnökségének.

359
360
362

Levél Bálint Lajosnak.
Olvashatatlan kézírású levél.
Levél Bethlen Györgynek.

364
365

Levél Kiss Ernőnek.
Levél a központi elnökségnek.

366

Levél Gallus Viktornak.

367

Levél az OMP diáksegélyező
bizottságához.

368

Levél a párt elnökségének.

369

Levél Báthori Ferencnek.

visszahelyezése az OMP közbenjárása
alapján.
A bánsági tagozat elnökségének levele,
melyben értesítik a címzetteket a
temesvári Déli Hírlap betiltásáról és
kérik a közbenjárást a betiltás
hatálytalanításának ügyében.
Székelyudvarhelyi magyar választók
feljelentése az udvarhelyi választási
körzet vezetője ellen, részletesen
megindokolt választási csalások miatt.
Bálint Lajos, a nagysármási telepes
csoport vezetőjének levele a
földterületek kisajátításának ügyében.
Válaszlevél Bálint Lajosnak.
?
Kiss Ernő nagyenyedi lakos levele,
melyben segítségért folyamodik
munkakeresés ügyében.
Válaszlevél Kiss Ernőnek.
Gallus Viktor levele, melyben értesíti
az elnökséget, hogy Gombos Gergely
gyalui lakost a „központhoz utasította”.
Értesítés Gombos Gergely ügyének
elintézéséről.
Báthori Ferenc joghallgató levele,
melyben 3160 lej kölcsönért
folyamodik.
Folyamodvány a szatmári sváb falvak
gyermekeinek erőszakos német nyelvű
taníttatásának ügyében.
A diáksegélyező bizottság kölcsönének
26

1931. október 5.

2

1931. szeptember
26.

4

1931. október 6.

1

1931. október 10.
Dátum nélkül.
1931. október 6.

2
1
1

1931. október 9.
1931. október 8.

1
1

1931. október 10.

1

1931. október 7.

1

1931. szeptember
26.

2

1932. január 5.

1

370.

372

373
374

375
376
378

377

Levél a Kolozsvári
Takarékpénztár és Hitelbank
R.T.-nek.
Levél dr. Egely Imre
ügyvédnek.

Levél a nagykárolyi tagozati
elnökségnek.
Levél az OMP elnökségének.

Levél Szotyori Lajos
református esperesnek.
Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.
Levél Bethlen Bálintnak.

379

Levél az OMP közgazdasági
szakosztálya elnökségének.
Levél az OMP elnökségének.

381

Levél Láng Ferencnek.

383

Levél az OMP központi

törlesztésére szólítja fel Báthory
Ferenc joghallgatót.
A diáksegélyező bizottság levele,
melyben kérik a kért összeg kifizetését
Báthory Ferencnek.
A pártelnökség levele dr. Egely
Imrének, melyben értesítik, hogy a
szatmári svábok sérelmeinek
tárgyalását a nagyváradi ítélőtábla előtt
fogják lefolytatni.
A pártelnökség levele dr. Egely Imre
ügyvéd előterjesztésének tárgyában.
A nagyszebeni református
egyházmegye (Alsórákos) esperesi
hivatalának levele, a nagytalmácsi
fűrésztelepen élő magyar gyermekek
anyanyelvi oktatása ügyében.
Válaszlevél a nagytalmácsi gyermekek
anyanyelvi oktatása ügyében.
Gr. Bethlen Bálint levele a
nagytalmácsi gyermekek ügyében.
Inczédy-Joksmann Ödön válaszlevele
Bethlen Bálintnak, a nagytalmácsi
magyar gyermekek ügyében.
Az elnökség levele a mezőgazdasági
kölcsönök szanálásának tárgyában.
Láng Ferenc székesegyházi kanonok
levele Jakab László és Szeibel József
gyógyszerészek ügyében.
Válaszlevél a székesegyházi
kanonoknak.
Az aradi tagozat elnöksége értesíti a
27

1931. október 7.

1

1931. október 7.

1

1931. szeptember
28.
1931. augusztus
28.

1

1931. október 7.

1

1931. szeptember
14.
1931. szeptember
15.

2

1931. október 7.

1

1931. október 2.

1

1931. október 3.

2

1931. szeptember

1+1 Tudomásul vételi

1

1

elnökségének.
384385

Levél Gyárfás Elemérnek.

386

Levél Mezabrovszky Józsefnek.

387

Levél az OMP elnökségének.

389

Levél az OMP központi
elnökségének.

390

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél Szele Bélának.

391

393

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

394
395

Levél Tanczynski Kálmánnak.
Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

396

Levél Telegdy Istvánnak.

pártelnökséget az aradi főtitkár
lemondásáról.
Mezabrovszky József volt óradnai
tanító levele melyben anyagi
támogatást kér és segítséget
nyugdíjaztatásának megvalósításáért.
Válaszlevél az óradnai tanítónak,
melyben sajnálattal értesítik, hogy
kölcsönt nyújtani nem tudnak, de
nyugdíjügyét – lehetőség szerint –
támogatják.
Bernhardt Dezső brassói lakos levele,
melyben fia iskoláztatási ügyének
megsürgetését kéri.
Bernhardt Dezső levele, melyben
biztosítja az elnökséget, hogy fia
ügyéhez mellékel egy anyakönyvi
kivonatot.
Szele Béla levele, melyben megsürgeti
Bernhardt Dezső fiának a támogatását.
A központi elnökség levele, melyben
értesítik Szele Bélát a Bernhardt-ügy
kedvező elintézéséről.
Tanczynski Kálmán levele a párt
ügyvezető alelnökének, melyben
hadbírósági ügyéről számol be.
Válaszlevél Tanczynski Kálmánnak.
Dr. Telegdy István levele, melyben
Winkler Victor kolozsvári joghallgató
pénzügyi támogatásáért jár közben.
Inczédy-Joksmann Ödön levele,
melyben sajnálattal értesíti a címzettet,
28

29.
1931. augusztus
29.

1931. október 2.

sürgöny.
3+1 Gyárfás Elemér
továbbító sürgönye
a pártelnökség
részére.
2

1931. szeptember
29.

1+1 Továbbító sürgöny

1931. szeptember
16.

1

?

1

1931. szeptember
12-19.

1

1931. szeptember
28.

1

1931. október 9.
1931. szeptember
26.

1
1

1931. szeptember
29.

1

397
398

399
400

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél dr. Szabó Béla
ügyvédnek.
Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségének.

401

Levél az OMP marosvásárhelyi
tagozati elnökségének.

402

Levél az OMP marosvásárhelyi
tagozati elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségének.

403

404

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

405

Levél az OMP aradi
tagozatának elnökségéhez.

406

Levél az OMP marosvásárhelyi
tagozatának.

hogy pénzügyi nehézségek miatt nem
képesek Winkler Victor segélyezésére.
Ismeretlen ügyvéd kifizetése
ismeretlen ügy elintézéséért.
Adománygyűjtési nehézségek Szász
János magyarrégeni lakos, leendő
egyetemista segélyezéséhez.
Adminisztratív ügyek intézése.
Levél Madarász István, volt
petróleumgyári munkás
állampolgársági ügyében.
Levél Madarász István
állampolgársága ügyében, melyben
értesítik a tagozati elnökséget, hogy
nevezett védelmét dr. Erszényes Samu
ügyvéd látja el.
Levél Madarász István
állampolgársága ügyében.
A marosvásárhelyi tagozat elnöksége
köszöni az értesítést Madarász István
ügyében.
A marosvásárhelyi tagozat
elnökségének levele, melyben
tájékoztatást kérnek Madarász István
ügyének alakulásáról.
Az elnökség levele egy Aradon
felállítandó magyar nyelvű
tanonciskola és tanoncotthon
tárgyában.
Levél Madarász István állampolgársági
ügyében.
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1931. szeptember
27.
1931. szeptember
28.

1

1931. szeptember
26.
1931. szeptember
4.

1

1931. szeptember
22.

1

?

2

1929. április 16.

1

1929. április 10.

1

1931. október 9.

2

1929. április 17.

1

1

1

407
408409
410

Levél az OMP marosvásárhelyi
párttagozatának.
Levél az OMP marosvásárhelyi
tagozatának.
Bírósági határozat (román
nyelven).

411

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

412

Levél az OMP központi
elnökségének.

413

Levél a nagyváradi tagozat
elnökségének.

414

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

416

Levél ismeretlen báró úrnak.

417

Levél ismeretlen címzettnek.

418

Levél ismeretlen címzettnek.

419

Levél ismeretlen címzettnek.

420

Levél dr. Sulyok Istvánnak.

Értesítés Madarász István
állampolgársági ügyének alakulásáról.
Értesítés Madarász István
állampolgársági ügyének alakulásáról.
A kolozsvári első szekció bírósága
hozzájárul Madarász István
állampolgárságának megadásához.
Szunyogh Barna székelyhídi járási
titkár segély iránti kérésének
beterjesztése.
A nagyváradi tagozati elnökség levele,
melyben visszakérik Szunyogh
Barnabás eredeti kérvényét.
A központi elnökség sajnálattal értesíti
az elnökséget, hogy Szunyogh
Barnabás kérését, pénzügyi okok miatt,
nem tudják teljesíteni.
Olvashatatlan aláírású személy
közbenjárása Szunyogh Barnabás
ügyében.
Válaszlevél ismeretlen ügyben,
ismeretlen személynek.
Bizalmas hangú levél ismeretlen
címzettnek, az ifj. Kovács István
kedvezményes menza ellátásában való
közbenjárásra.
Ismeretlen személy közbenjárása ifj.
Kovács István ügyében.
Válaszlevél ifj. Kovács István
ügyében.
Levél dr. Sulyok Istvánhoz, ifj. Kovács
István menza ügyében.
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1929. április 11.

1

1929. április ?

3

1929. december
10.

1

1931. szeptember
21.

1

1931. szeptember
25.

1

1931. szeptember
23.

1

Dátum nélkül.

2

1931. augusztus
20.
1931. szeptember
17.

1

1931. szeptember
16.
1931. szeptember
18.
1931. augusztus
15.

1

1

1
1

421

Levél ismeretlen címzetthez.

Levél ifj. Kovács István ügyében.

422423
424

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél dr. Willer Józsefnek.

425

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.
Levél az OMP szatmár-városi
tagozata elnökségének.

Heszke (?) Béla tanárjelölt levele,
melyben pénzügyi támogatást kér.
Közbenjárás egy szerenád miatt
fegyelmi eljárás alá vont szatmári
tisztviselők ügyében.
A címzett értesítése a szatmári
„dalosok” elleni eljárás alakulásáról.
A pártelnökség felhívása, melyben
kérik a tartományi igazgató, fenti ügy
kapcsán elhangzott nyilatkozatát
nyilvánosságra hozni.
Dr. Paál Árpád és br. Jósika János
közbenjárása a tartományi igazgatónál,
a képviselők ügyében.
A szatmári tagozat elnöksége értesítést
kér a tisztviselők ügyének alakulásáról.
A szatmári tagozat elnökségének
kérése, hogy a tisztviselők ügyében
elért fejleményeket közzétehessék
hivatalos lapjukban.
Az OMP központi elnökségének
értesítése a tisztviselők ügyének
alakulásáról.
A pártelnökség elutasítja azt a
kezdeményezést, hogy a tisztviselők
ügyében elért fejleményeket
közzétegyék, korainak tartva még azt.
Paál Árpád beszámol a Valeriu
Moldovan tartományi igazgatóval
folytatott tárgyalásokról, a tisztviselők

426

427

Levél az OMP szatmár-városi
tagozata elnökségének.

428

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségének.

429

430

Levél a szatmár-városi tagozat
elnökségének.

431

Levél a szatmár-városi tagozat
elnökségének.

432

Levél az OMP központi
elnökségének.

31

1931. szeptember
23.
1931. szeptember
23.
1931. szeptember
24.

1

1931. szeptember
22.
1931. március 13.

1

1931. február 25.

1

1931. február 12.

1

1931. január 27.

1

1931. február 17.

1

1931. január 29.

1

1931. január 20.

2

2+1 Továbbítási lap.
1

1

433
434

Levél a szatmár-városi tagozat
elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségének.

435
437

Olvashatatlan irat.
Levél az OMP egyik
„miniszteréhez”.

439

Levél Nagy Sándornak.

440

Levél a hunyad megyei tagozati
elnökségnek.

442

Levél az OMP központi
elnökségének.

444445

Levél az OMP központi
elnökségének és válaszlevél a
maros-torda megyei tagozati
elnökségnek.

446

Levél Bethlen Györgynek.

ügyébenAz elnökség beszámolója Paál Árpád
tárgyalásairól.
A szatmár-városi tagozat elnökségének
értesítése a városi tisztviselők vád alá
helyezéséről.
?
Nagy Sándor székelykövesdi lakos
levele, melyben anyagi támogatást kér
tanulmányaihoz.
Válaszlevél Nagy Sándornak, melyben
sajnálattal értesítik, hogy nem tudják
segélyben részesíteni.
A központi elnökség levele, melyben
értesítik a tagozati elnökséget, hogy
Gavenda Imre piski szabót nem tudják
kölcsönben részesíteni.
Az erdélyi püspökhelyettes levele az
elnökségnek, melyben a párt
közbelépését kéri a vallásügyi
minisztérium rendelkezésének
visszavonásához.
A maros-torda megyei tagozati
elnökség levele, melyben a helyi
nyugdíjasokra vonatkozó, a párt által
összegyűjtött statisztikák leküldését
kéri. Az elnökség válaszként közli,
hogy átfogó statisztikáik nincsenek, de
a meglévő adatokat a tagozati elnökség
rendelkezésére bocsátja.
Gyárfás Pál levele, melyben anyagi
segítséget kér Tolvady Tibor
32

1931. január 22.

2

1931. január 10.

2

Dátum nélkül.
1931. július 27.

1
1

1931. szeptember
21.

1

1931. szeptember
23.

1

1931. szeptember
20.

1

1931. szeptember
21.

1

1931. augusztus
28.

2

447

Levél Tolvady Tibornak

448

Levél Györke Mihálynak.

449

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.
Levél Bethlen Györgynek.

452
453

Levél az OMP központi
elnökségének.

454455

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

456

Levél meg nem nevezett
szerkesztőnek.

457

Bizalmas hangú levél
ismeretlen címzettnek.

458

Levél Koller Elzának.

székelykeresztúri bankpénztáros
lányának iskoláztatásához.
A párt elnöksége sajnálattal értesíti a
címzettet, hogy anyagi problémák
miatt nem tudják segélyben részesíteni
a lányát.
A pártelnökség levele, melyben
sajnálattal értesítik a címzettet, hogy
nem tudják anyagi segélyben
részesíteni.
Koller Elza levele, melyben pénzügyi
segélyt kér tanulmányai folytatásához.
Györke Mihály hadirokkant levele,
melyben anyagi támogatást kér.
A szeben megyei tagozat elnöksége
értesíti a központi elnökséget, hogy a
tagozat főtitkára hazatért szabadságáról
és ismét átvette hivatalát.
Közbenjárás Koller Elza ügyében,
melyben az olvashatatlan aláírású
úriember előadja, hogy hogyan
mentette meg a fent nevezett egy
katona verésétől.
Koller Elza levele, melyben közli az
illetővel, hogy megírt egy kérvényt és
a címzett támogatását kéri.
Válaszlevél, melyben közlik, hogy
Koller Elzát, pénzügyi nehézségek
miatt, nem tudják segélyezni.
A pártelnökség levele Koller Elzának,
melyben értesítik, hogy nem tudják
támogatásban részesíteni.
33

1931-09-22

1

1931-09-23

1

1931-09-13

1

1931-08-07

1

1931-09-15

1

1931-09-17

4

Dátum nélkül.

1

1931-09-22

1

1931-09-22

1

459

Levél az OMP központi
elnökségének.

460

Levél az OMP központi
elnökségének.

461

Levél dr. Kis Endre ügyvédnek.

462

Levél az OMP szatmári
tagozata elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségének.

463

464

Levél az OMP központi
elnökségének.

465

Levél az OMP központi
elnökségének.

466

Levél az OMP központi
elnökségének.

468

Levél az OMP
nyugdíjosztályához.

A bánsági tagozati elnökség levele,
melyben a párt központi tisztikarának
és elnöki tanácsának névsorát kérik.
Levél a szatmári tagozat elnökségének,
a városi (szatmárnémeti)
vízvezetékekre vonatkozó adó
ügyében.
Válaszlevél az ügyvéd OMP-hez
intézett kérésére (melyet nem
részleteznek).
Az elnökség értesítése a szatmári
vízvezetékek ügyének alakulásáról.
A szatmári tagozat levele, melyben
közbenjárást kérnek a helyi tagozat és
a szatmári városháza közt zajló
konfliktusban, a vízvezetékek ügyében.
A szatmár megyei tagozat levele,
melyben sürgősen intézkedést kérnek a
szatmári vízvezetékek ügyéből
kialakult peres eljárásban.
A szatmár megyei tagozati elnökség
levele, melyben értesítik a központi
elnökséget, hogy a szatmárnémeti
polgármesteri hivatal törvénytelenül
adót vetett ki a csatorna- és
vízvezetékek használatára.
Pataky Blanka györgyfalvi tanító
levele, melyben ügyvédet és pénzügyi
támogatást kér a helyi igazgatóval
kialakult peres ügyéhez.
Varga József, csengerbagosi lakos
levele, melyben felvilágosítást kér
34

1931-09-16

1

1935-10-26

2

1935-10-28

1

1935-08-21

2

1935-08-19

2

1935-08-08

1

1935-07-23

2

1935-10-21

2

1930. február 22.

2

469
470

Levél Varga Józsefnek.
Levél Varga Józsefnek.

472

Levél az OMP központi
elnökségének.

473

476

Levél az OMP bukaresti
pártirodájának.
Kézírású levél az OMP
bukaresti irodájának.
Levél Bethlen Györgynek.

478

Levél Bethlen Györgynek.

479

Levél az OMP aradi tagozati
elnökségének.

480

Levél a Brassói Lapok
kiadóhivatalának.

481

Levél az OMP központi
elnökségének.

483

Levél az OMP központi
elnökségének.

474

nyugdíjügyben.
Válaszlevél Varga Józsefnek.
A központi elnökség levele, melyben
értesítik a címzettet nyugdíjügyének
alakulásáról.
Varga József csengerbagosi lakos
levele, melyben segítséget kér
nyugdíjügyének intézéséhez.
Bethlen György levele Koppándy
János aláírás-ügyében.
Aláírás nélküli levél Koppándy János
aláírás ügyében.
Sztarek Mihály mácsai lakos levele,
melyben támogatást kér
állampolgársági ügyében.
Willer József levele Sztarek Mihály
ügyében.
A pártelnökség levele, melyben
felvilágosítják az aradi tagozatot
Sztarek Mihály ügyének alakulásáról.
A pártelnökség levele, melyben
tisztáznak egy félreértést, a napilap
állítólagos karánsebesi bojkottjának
ügyében.
A karánsebesi tagozat titkárságának
levele, melyben cáfolják a Brassói
Lapok karánsebesi bojkottjáról szóló
híreszteléseket, leszögezve, hogy a
napilapot a párt egyes tagjai csak
magánemberként kritizálták.
A Brassói Lapok kiadóhivatalának
levele, melyben intézkedést kérnek a
35

1930. február 28.
1930. február 4.

1
2

1930. január 30.

2

1930. március 31.

1

Dátum nélkül.

1

1930. március 2.

1

1930. március 22.

2

1930. március 26.

1

1930. március 31.

1

1930. március 24.

2

1930. március 19.

1

484

Levél az OMP karánsebesi
tagozata elnökségének.

485

Levél a Brassói Lapok
kiadóhivatalának.

486

Levél a karánsebesi tagozat
elnökének.

487

Levél a karánsebesi tagozat
elnökének.

488
489499,
436,
361

Olvashatatlan feljegyzés
Magyar ifjúsági egyesület
alakítása a kolozsvári
egyetemen.

500

Levél az OMP központi
elnökségéhez.
Levél az OMP parlamenti
irodájának.
Levél az OMP parlamenti
irodájának.
Levél Bokor Márton református
esperesnek.

501
502
503

504

Levél az OMP központi
elnökség irodájának.

karánsebesi bojkott feloldására.
A pártelnökség levele, melyben
magyarázatot kérnek a Brassói Lapok
állítólagos bojkottjáról.
A pártelnökség levele, melyben
tisztázza az újság és a karánsebesi
tagozat közt kialakult konfliktust.
A Brassói Lapok kiadóhivatalának
levele, melyben kérdőre vonják a
címzettet a bojkott miatt.
Az OMP központi elnökségének
levele, melyben óva intik az elnököt,
hogy bojkott formájában juttassa
kifejezésre a Brassói Lapokkal
szembeni ellenérzéseit.
?
Egy kolozsvári magyar ifjúsági
egyesület alakításának folyamata a
kolozsvári egyetemen, melynek célja
egy, a magyar főiskolai hallgatókat
átfogó szervezet létrehozása.
Levél özvegy Neuman Ferencné
Balázs Ilona nyugdíjügyében.
A pártelnökség levele Balázs Ilona
nyugdíjügyének elintézéséért.
A pártelnökség levele Balázs Ilona
nyugdíjügyében.
A pártelnökség levele Bokor Márton
bánffyhunyadi református lelkésznek,
Balázs Ilona nyugdíjügyében.
A parlamenti csoport levele Balázs
Ilona nyugdíjügyének elintézéséről.
36

1930. március 26.

2

1930. március 26.

2

1930. március 2.

2

1930. március 27.

1

Dátum nélkül.
1929. október 24.
- 1931.
szeptember 23.

1
15

1930. március 26.

1

1930. március 27.

1

1930. március 27.

2

1930. március 15.

1

1930. március 11.

1

505
506
509
510511

Levél az OMP parlamenti
csoportjának.
Levél Bokor Márton református
esperesnek.
Levél az OMP parlamenti
csoportjának.
Dr. Fekete András felvételének
kérdése az OMP-be.

512

Levél a Brassói Lapokkal
kialakult konfliktus kapcsán.

513

Levél az OMP parlamenti
irodájának.

514

Levél Bakos Gyula
nyelvvizsgája kapcsán.

515

Levél Szele Béla brassói
tagozati elnöknek.

516517

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

518

Levél az OMP központi
elnökségének.

519

Levél az OMP központi

A pártelnökség levele, melyben Balázs
Ilona nyugdíjügyének elintézését kérik.
Bokor Márton értesítése Balázs Ilona
nyugdíjügyének alakulásáról.
Levél a parlamenti csoportnak Balázs
Ilona nyugdíjügyében.
Előterjesztés Bethlen Györgynek dr.
Fekete András pártfelvételi kérelméről,
illetve nevezett „nemzetellenes”
előéletének ismertetése.
Nehezen olvasható írás, az író a
Brassói Lapokkal kialakult konfliktus
kapcsán kér intézkedést.
A pártelnökség intézkedést kér a Bakos
Gyula tisztviselő számára jogtalanul
kiírt nyelvvizsga kapcsán.
Ismeretlen író levele ismeretlen
címzettnek, Bakos Gyula nyelvvizsga
ügyének elintézéséért.
A pártelnökség levele a Brassói Lapok
cikkei körül kialakult újabb konfliktus
kapcsán.
Ismeretlen személy levele egy meg
nem nevezett törvényjavaslat
beadásáról.
A szatmár megyei tagozat
elnökségének levele, melyben
közbenjárást kérnek a községi
választások mielőbbi kiírásáért és a
helyi interimár bizottság
felszámolásáért.
A parlamenti csoport értesíti a
37

1930. március 5.

1

1930. március 6.

1

1932-12-19

5

?

1

1935-10-18

1

Dátum nélkül.

1

1935-10-18

1

1935-10-19

2

1935-10-17

1

1935-05-13

1

elnökségének.
520

Levél az OMP központi
elnökségének.

521

Levél az OMP központi
elnökségének.

522

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

524

Levél a kolozsvári tagozat
elnökségének.

525

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél Willer Józsefnek.

526

527

Levél az OMP központi
elnökségének.

528

Levél az OMP csík megyei
tagozata elnökségének.
Levél az OMP csík megyei
tagozati elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségének.

529
530

pártelnökséget az új tanterv
kibocsátásáról.
Willer József levele, melyben közli,
hogy a Monitorul Oficial könyvtárából
kikeresték az új tanterv szövegét.
A parlamenti csoport levele, melyben
közli, hogy az iskolai tanterv
módosítása folyamatban van.
Willer József levele, melyben kéri a
címzettet, hogy közölje dr. Nagy Imre
– közelebbről meg nem nevezett –
rendőrségi ügyének a felküldési
számát.
Vélemény nyilvánítás a kolozsvári
villanyárak leszállítása ügyében
kialakult vitában a tagozati elnökség és
a belgiumi tulajdonú áramszolgáltató
cég között.
A kolozsvári tagozat elnökségének
levele a fenti tárgyban.
Inczédy-Joksmann Ödön értesíti a
címzettet Nagy Imre rendőrségi
ügyének iktatási számáról.
A csík megyei tagozat elnökségének
levele, melyben közbenjárást kérnek
Mátyás Béla útlevél ügyében.
A pártelnökség levele Mátyás Béla
útlevél ügyének elintézéséről.
A pártelnökség állásfoglalása Mátyás
Béla útlevél ügyében.
A párt csík megyei tagozatának levele
Mátyás Béla csíkrákosi lakos útlevél
38

1935. március 20.

1

1935-04-12

1

1932-09-29

1

1932-10-13

1

1932-10-01

1

1932-10-04

1

1932-09-26

1

1932-10-08

1

1932-06-02

1

1932-06-25

1

531

-

Levél az OMP diáksegélyező
bizottságának.

Levél a nagyváradi tagozati
elnökségnek.

533

Levél a diáksegélyező bizottság
elnökségének.

534

Levél az OMP központi
elnökségének.

535

Levél az OMP központi
elnökségének.

537

Levél a szilágy megyei és
szilágysomlyói tagozati
elnökségének.
Levél a szilágysomlyói tagozati
elnökségnek.
Levél a szilágy megyei és
szilágysomlyói tagozati
elnökségnek.
Levél ismeretlen címzettnek.

538
539540
541

ügyében.
A nagyváradi tagozat elnökségének
közbenjárása Daróczi Kiss Lajos
református teológus iskolai
segélyezésének ügyében.
A pártelnökség értesíti a tagozati
elnökséget, hogy pénzügyi és
szabályzati okokból kifolyólag nem
tudnak hozzájárulni D. Kiss Lajos
segélyezéséhez.
Daróczi Kiss Lajos kérése
tanulmányainak pénzügyi
támogatásáért.
Willer József levele, melyben értesíti
az elnökséget, hogy mellékel két
kommünikét a nyugdíjasok és az
elbocsájtott vasutasok ügyében és kéri
leközlésüket az erdélyi magyar
sajtóban.
A szilágy megyei tagozat elnökségének
levele az állami magyar nyelvű iskolai
tagozatok ügyében kialakult vitáról.
A pártelnökség levele, melyben választ
kérnek egy korábbi levélre.
A pártelnökség állásfoglalása a magyar
tannyelvű iskolai tagozatok ügyében.
A pártelnökség ismételt állásfoglalása
a magyar tannyelvű iskolai tagozatok
ügyében.
Egy bizottság felállítása és a szilágy
megyei tanfelügyelővel folytatandó
39

1932-09-26

1

1932-09-29

1

1932-09-24

1

1932-09-26

1

1932-09-19

3

1933-06-26

1

1932-09-28

1

1932-09-29

2

Dátum nélkül.

1

542

Jegyzőkönyvi kivonat.

543544

Jegyzőkönyvi kivonat.

547548

Egy képviselői beszámoló.

554

Levél dr. Dumitru Margineanu
szilágy megyei
tanfelügyelőnek.
Levél a szilágy megyei tagozati
elnökségnek.

556

557

Jegyzőkönyvi kivonat.

558

Levél az OMP központi
elnökségének.

560563

Levél az OMP központi
elnökségének.

tárgyalások a helyi magyar tannyelvű
iskolai tagozatok ügyében.
Jegyzőkönyvi kivonat az OMP szilágy
megyei tagozata intéző bizottságának
gyűléséről, a magyar iskolai tagozatok
ügyében (a második oldal
fénymásolási hiba miatt olvashatatlan).
Jegyzőkönyv a szilágymegyei
tanfelügyelővel folytatott tárgyalásról a
magyar iskolai tagozatok ügyében.
Dr. Hinléder Fels Ákos értekezése a
passzív rezisztencia, mint politikai
nyomásgyakorlás lehetőségéről.
A szilágy megyei tagozati elnökség
állásfoglalása a magyar tannyelvű
szekciók ügyében.
A pártelnökség magyarázatot kér a
magyar tannyelvű állami tagozatok
helyreállításáról.
A szilágy megyei tagozati elnökség
határozata a magyar szekciók ügyében.
A szilágymegyei tagozat elnökségének
levele, melyben értesíti a központi
elnökséget az állami magyar tagozatok
felszámolásáról és az érintett községek
reakciójáról.
A szilágy megyei tagozat levele a
magyar tagozatok megszüntetéséről és
az ezzel kapcsolatban kialakult vitáról
a párt keretein belül, melynek központi
eleme, hogy szükség van állami
magyar nyelvű iskolákra vagy a
40

?

2

1932-09-09

3

Dátum nélkül.

2

1932-09-18

1

1932-09-16

1

1932-09-07

1

1932-09-09

1

1932-09-11

7

564

Levél Bethlen Györgynek.

565

Levél az OMP központi
tagozatának.

566

Levél Both Ferencnek.

567

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél az OMP parlamenti
csoportjának.

569

572

Levél a brassói tagozati
elnökségnek.

573

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

574

Levél „Jankó” becenevű
címzettnek.

felekezeti iskolák elégségesek?
Levél Bethlen Györgynek, melyben
intézkedésre kérik a szilágysági
magyar tagozatok ügyében.
A kolozs megyei tagozat elnökségének
közbenjárása Both Ferenc mákófalvi
kisgazda ügyében, aki fiának
sorkatonai szolgálat alól való
felmentését kéri.
A pártelnökség levele, melyben Both
Ferencet iratok küldésére kérik,
ügyének elintézése végett.
Levél az elnökségnek, egy nem
részletezett ügy elintézésééért.
A pártelnökség levele a parlamenti
csoportnak, melyben intézkedést
kérnek Nagy Lajos református kántor
nyugdíjügyében.
A pártelnökség levele, melyben
segítséget kérnek Balogh Árpád
brassói lakos számára,
elhelyezkedésének biztosítása végett.
Olvashatatlan aláírású személy levele,
melyben az illető segítséget kér a
Patria napilap ellen indítandó perhez,
valamint Kis Ferenc hodgyai
református lelkész fiának iskolai
segélyezése ügyében.
Inczédy-Joksmann Ödön válaszlevele,
melyben csatoltan küldi a Patria kívánt
számát és sajnálattal értesíti a
címzettet, hogy valószínűleg nem
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1932-09-11

2

1932-09-27

1

1932-09-28

1

1932-09-26

1

1932-09-26

1

1932-09-28

1

1932-09-21

2

1932-09-27

1

576

Távirat a központi elnökségnek.

577

Levél az OMP központi
elnökségének.

579

Levél az OMP központi
elnökségének.

580

Levél a marosvásárhelyi
tagozati elnökségnek.

581582

Levél az OMP elnökének.

583

Levél az OMP diáksegélyező
bizottságának.

584

Levél Szotyori Eleknek (román
nyelven).
Levél Zoltáni Pál református
lelkésznek.

585

586
588

Levél az OMP főtitkári
hivatalának.
Levél az OMP központi
elnökségének.

tudják segélyben részesíteni a ref.
lelkész fiát.
Willer József távirata a temesvári
műkedvelők 21. estélyének tárgyában.
A nagyváradi Váraljai Takarék és
Segélyszövetkezet levele, melyben –
jól megindokolva – védelmet kérnek a
román kormánnyal szemben.
A marosvásárhelyi tagozat levele,
melyben beszámolnak a párttagozat
tisztújító közgyüléséről.
A központi elnökség válasza, melyben
örömmel nyugtázzák a
marosvásárhelyi pártvezetésben
bekövetkezett változásokat.
Lukátsy László közjegyző levele,
melyben leánya iskolai segélyezését
kéri.
A kolozsvári református szeretetház
igazgatósága előterjesztett egy 11
névből álló listát, akiknek az iskolai
segélyezését kéri.
Nehezen olvasható, kézírásos levél.

?

1

1932-09-22

1

1932-09-21

1

1932-09-28

1

1932-08-01

4

1932. szeptember
20.

1932-07-04

1

Az OMP központi elnökségének
értesítése, hogy Szotyori Elek vasúti
munkás kérését a CFR
igazgatóságához beadták.
Olvashatatlan kézírású levél.

1932-08-01

1

1932-07-07

2

Kolossy György ötvenespusztai lakos,
Romániából való elköltözése miatt

1931-10-16

1
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589

Levél Zoltán Pál ref.
lelkésznek.

590587

Levél Inczédz-Joksmann
Ödönnek és válasz.

591592

Levél az OMP központi
elnökségének.

593

A kolozsvári református
szeretetház igazgatóságának.

594

Levél az OMP főtitkárának.

596

Levél Zoltáni Pál református
lelkésznek.

597

Levél az OMP központi
elnökségének.

598

Levél Szotyori Eleknek (román
nyelven).

lemond intézőbizottsági tagságáról és
párttagságáról is.
A pártelnökség levele, melyben
hivatalos dokumentumok elküldését
kérik Szotyori Elek nyugdíjügyében.
1.
Dr. Fábián László baróti
ügyvéd levele, melyben magyarázatot
kér a háromszéki tagozat
intézőbizottságából való törlése miatt.
2.
Válaszlevél, melyben InczédyJoksmann megindokolja Fábián László
nevének törlését, de támogatásáról
biztosítja visszaválasztásáért.
Az OMP szamos megyei tagozati
elnökségének levele a konverziós
törvény tervezett módosításai kapcsán.
A diáksegélyező bizottság válaszlevele
(lásd 583), melyben értesíti a
szeretetházat pénzügyi nehézségeiről
és a segélyezés folytatása körül
kialakult bizonytalanságról.
Közbenjárás Szotyori Elek
nyugdíjügye kapcsán.
A pártelnökség levele, melyben
értesítik Zoltáni Pált Szotyori Elek
nyugdíj utáni kérelmének elküldéséről
a „Casa Munciihoz”.
Zoltáni Pál református lelkész levele,
melyben értesíti az elnökséget Szotyori
Elek kérelmének elküldéséről.
A CFR igazgatósága értesíti Szotyori
Eleket, hogy előrehaladott korára való
43

1932-07-16

1

1932-06-24
1932. június 26.

2

1932-09-17

3

1932-09-28

1

1932-09-15

1

1932-10-26

1

1932-08-31

2

1930. június 30.

1

599
600601

Levél az OMP központi
elnökségépnek.
Levél az OMP központi
elnökségének.

602

Ismeretlen tárgyú feljegyzés két
névvel.

603

Felhívás

604

Levél Ignácz János, zsombolyai
lakosnak.

605

Levél Tergulicz Sándor aradi
lakosnak, volt vonatkísérőnek.

606.

Levél az OMP központi
elnökségének.

607

Levél Mucsi Sándornak.

608

Levél Gemeiner Ágostonnak.

tekintettel nyugdíjazzák.
Zoltáni Pál református lelkész levele
Szotyori Elek nyugdíjügyében.
Hegedűs Nándor levele, melyben a
párt és a CFR közt zajló tárgyalások
közöltetését kéri az erdélyi magyar
napilapokban.
„Mészáros János, 55 éves, paznic,
Ordea. Szabó Antal, 54 éves (okt.18.),
Oradea.”
Az OMP felhívása az elbocsájtott
magyar vasutasok számára, melyben
személyi adataik közlésére kérik
mindazon vasúti dolgozókat, akiknek
problémájuk akadt nyugdíjaztatásuk
körül.
A pártelnökség levele, melyben
személyi adatainak kiegészítésére
kérik, a nyugdíjügyében való
közbenjárásért.
A pártelnökség levele, melyben
biztosítják a címzettet személyi
adatainak nyilvántartásba vételéről és a
nyugdíjügyében való közbenjárásról.
Mucsi Sándor békési születésű aradi
lakos levele, melyben nyugdíjügyének
elintézését sürgeti.
A pártelnökség válaszlevele, melyben
pontos személyi adatainak beküldését
kérik.
A pártelnökség levele, melyben
értesítik a címzettet, hogy
44

1932-07-04

2

?

2

Dátum nélkül.

1

Dátum nélkül.

1

1933-02-23

1

1933. február 20.

1

Dátum nélkül.

1

1933-02-24

1

1933-02-23

1

609

Levél Liptay József
oravicabányai lakosnak.

610611

Folyamodvány a Fellebbviteli
Bírósághoz (román nyelven).

612

Egy levél második oldala (az
első hiányzik).
Levél az OMP központi
elnökségének.

613

614
615

Levél a szatmári tagozat
elnökségének.
Levél a nagykárolyi járási
tagozat elnökségének.

616

Levél az OMP központi
elnökségének.

617

Levél az OMP nagyváradi
tagozati elnökségének.
•
Levél Bethlen
Györgynek.
•
Levél az OMP központi
elnökségének.

618621

nyugdíjügyét pártfogásukba vették.
A pártelnökség levele, melyben
kiegészítő adatokat kérnek a címzettől,
nyugdíjügyének elintézése végett.
Kitöltetlen formanyomtatvány,
melyben a panaszos a CFR
állományába való visszavételét kéri,
elbocsátásának törvénytelen voltára
hivatkozva.
Levél az elbocsájtott magyar vasutasok
ügyében.
A nagykárolyi (járási) tagozat
elnöksége érdeklődik az elbocsájtott
vasutasok ügyében teendő lépések
mikéntjéről.
A pártelnökség értesíti az elnökséget a
vasutasok ügyének alakulásáról.
A központi pártelnökség értesíti a
címzett(ek)et, hogy nemsokára
körlevélben utasítják az érintett
tagozati elnökségeket a követendő
intézkedésekről.
A nagy-küküllő megyei tagozat
elnökségének levele, melyben egy
szövetkezeti határozat megküldését
kérik.
Levél Simon Dénes vasúti éjjeli őr
nyugdíjügyében.
•
A parlamenti csoport levele,
melyben a vasutasok ügyében történt
előrelépésről számolnak be.
•
A szatmári tagozat levele,
45

1933-02-24

1

1934-es keltezés.

4

Dátum nélkül.

1

1934-08-17

1

1934-08-22

1

1934-08-18

1

1934-08-31

1

1934-09-21

1

1934-08-28
1934. október 29.
1934. november
1.

1+2
+1
+1

•
Levél dr. Róth Hugónak.
•
Levél az OMP szatmári
tagozata elnökségének.

622

Távirat.

623

Idézés (román nyelven).

624

Levél az OMP központi
elnökségének.

625

Levél az OMP központi
elnökségének.

626

Levél az OMP központi
elnökségének.

627

Levél az OMP központi
elnökségének.

628634

Részletek a közalkalmazottak
helyzetét rendező törvényből
(legea pentru statutul

melyben a vasutasok ügyének – nem
túl biztató – alakulásáról számolnak
be.
•
A központi pártelnökség levele
a párt jogügyi tanácsa elnökének.
•
A központi pártelnökség levele,
melyben kontenciós per indítására
indítását tanácsolják a tagozati
elnökségnek.
A központi pártelnökség egy mondatos
távirata a szatmári tagozat
elnökségének, melyben választ kérnek
a vasutasok ügyében.
László Domokos CFR dolgozó
beidézése a román vasúti társaság
fegyelmi bizottsága elé.
Dr. Róth Hugó mellékelten küldi (a
mellékletek nem találhatóak) a CFR
vasutasok ítéleteit és szorgalmazza egy
kontenciós per indítását.
A párt brassói tagozatának elnöksége
közbenjár a – levelet átadó – Henter
János CFR lakatos ügyében.
A párt brassói tagozatának elnöksége
közbenjár a – levelet átadó – Bucsi
Lajos CFR kovács érdekében.
A párt brassói tagozatának elnöksége
közbenjár a – levelet átadó – Molnár
Dénes CFR heggesztő érdekében.
Román nyelvű részletek a
közalkalmazottak helyzetére
vonatkozó törvényrendeletről, magyar
46

1934. november
3.

1934.

1

Dátum nélkül.

1

1934-11-06

2

1934-11-16

1

1934-11-16

1

1934-11-16

1

Dátum nélkül.

7

funcționarilor publici).

635

Levél a székelyudvarhelyi
tagozati elnökségnek.

636

Levél a szatmári tagozati
elnökségnek.

637

Levél a bihar megyei tagozati
elnökségnek.

638

Levél az OMP központi
elnökségének.

639

Levél az OMP bihar megyei
tagozata elnökségének.

640

Levél az OMP központi
elnökségének.

641

Levél dr. Debreczy Béla
ügyvédnek.

nyelvű jegyzetekkel ellátva, melyek az
elbocsájtott CFR alkalmazottak
ügyében indítandó kontenciós kereslet
jogosságát próbálják bizonyítani.
A pártelnökség levele, melyben
intézkedés kérnek a magyar vasutasok
jogi védelméért, az ellenük indított
fegyelmi tárgyaláson.
A pártelnökség megküldi Uzonyi
Gábor volt pályaőr, erdőszádai lakos
levelét (a levél hiányzik).
A központi elnökség értesíti a tagozati
elnökséget a vasutasok fellebbezési
ügyének alakulásáról.
A párt nagyváradi tagozatának
elnöksége felveti, hogy a vasutasok
fellebbezése ügyében célszerű volna a
római-katolikus és református
egyháznál érdeklődni a szükséges
lépések megtétele felől, mert a fent
nevezettek már lefolytattak egy sikeres
kontestációs eljárást a magyar tanítók
érdekében.
A pártelnökség válaszlevele, melyben
felvázolják a tanítók és vasutasok
kontesztációs ügyei közti különbséget.
A kolozsvári tagozat elnöksége
továbbít egy ítéletet, egy konkrétan
meg nem nevezett (valószínűleg
vasutas) peres ügyben.
A pártelnökség megküldi egy ítélet
másolatát a címzettnek.
47

1934-12-18

2

1934-12-13

1

1935-02-26

2

1934-12-04

1

1934-12-08

2

1935-02-25

1

1935-03-04

1

642

Levél dr. Debreczy Béla
ügyvédnek.

643

•
Levél az OMP központi
elnökségének.
•
Levél a párt parlamenti
irodájának.

644

Levél az OMP központi
elnökségének és a brassói
tagozat elnökségének.
Levél a háromszék megyei
tagozat elnökségének.

645

646

Levél az OMP csík megyei
tagozati elnökségének.

647

Levél Zsoldos Kálmánnak.

648

Levél ismeretlen címzettnek.

A pártelnökség levele, melyben
utasítják a - vasutasok ügyében
védőügyvédként érdekelt – címzettet a
kolozsvári tábla előtt lezajlott peres
ügyek eredményéről, illetve dr. Bernád
Ágostonhoz utasítják további
információszerzésért.
•
Dr. Debreczy Béla ügyvéd
érdeklődik egy általa képviselt ügy
fellebbezése felől.
•
A pártelnökség a parlamenti
csoport intézkedését kéri, hogy a
vasutasok ügyében elrendelt eljárást
elhalasszák legalább egy évre.
Szele Béla levele, melyben a magyar
vasutasokat sújtó, újabb fegyelmi
eljárásokról számol be.
A pártelnökség levele, melyben a helyi
vasutasok fellebbezéseinek beadását
kérik.
A pártelnökség levele, melyben a helyi
vasutasok fellebbezéseinek beadását
kérik.
A pártelnökség levele, melyben
értesítik a címzettet, hogy – mivel a
nyugdíjkorhatárt még nem érte el –
nem tudnak közbenjárni
nyugdíjaztatása érdekében.
A pártelnökség levele, melyben
értesítik a címzettet, hogy nyugdíjügyének elintézése érdekében közölt
adatait nyilvántartásba vették.
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1935-02-26

2

1935-02-28
1935. június 28.

1+1

Dátum nélkül.

1

1936-01-11

1

1935. november
20.

1

1933-03-02

1

1933-03-09

1

649

Levél ismeretlen címzettnek.

650

Levél ifj. Szűcs Péternek.

651

Levél az OMP központi
elnökségének.

653

Levél Deák Gyula főtitkárnak.

654

Elismervény

655

Levél Zsoldos Kálmánnak.

656

•
Levél az OMP központi
elnökségének.
•
Válaszlevélformanyomtatvány a panaszos
vasutasok számára (három
példányban).

660

Levél az OMP központi

A pártelnökség levele, melyben a
címzettet életkorának közlésére kérik.
A pártelnökség levele, melyben a
címzettet életkorának közlésére kéri.
Egy olvashatatlan aláírású aradi
vasutas levele, melyben közbenjárást
kér nyugdíjügyében.
Zsoldos Kálmán levele, melyben
elnézést kér, hogy a főtitkárt keresi
meg panaszával, de attól fél, hogy
amennyiben a párt elnökségéhez intézi
problémáját „azok a hazafiak”
eldobnák levelét.
Olvashatatlan aláírású ügyvéd
elismervénye a 487/1933. sz. ügydarab
átvételéről.
A pártelnökség levele, melyben
értesítik a címzettet, hogy beküldött
kérése feldolgozás alatt áll, Hegedüs
Nándor nagyváradi képviselő
jóvoltából.
•
Hegedűs Nándor levele a
Nagyvárad politikai napilap nevében,
melyben
a
Munkaügyi
Minisztériumhoz beadandó kérvény
fontosságáról értesíti az elnökséget.
•
A
panaszos
vasutasoknak
küldendő
válaszlevél-sablonok,
melyben megküldik a Munkaügyi
Minisztériumhoz küldendő kérvény
mintákat is.
Király Mihály bikszádi lakos levele a
49

1933-03-29

1

1933-03-09

1

Dátum nélkül.

1

Dátum nélkül.

1

1933-04-19

1

1933-05-05

2

1933. május 23.
1933. június 15.

1+1
+1
+1

1933-06-12

1

elnökségének.
662

Levél az OMP központi
elnökségének.

664

Levél Pománcz Gábor vulkáni
lakosnak.

665

Levél Veres András keleceli
(Kiskalota) lakosnak.

666

Ismeretlen rendeltetésű irat
Pománcz Gábor vulkáni
lakosnak címezve.
Levél az OMP elnökének.

668

670689

Balázs József fogarasi vasúti
pályafenntartási munkás
nyugdíjügye.

680

Levél a szatmári tagozati
elnökségnek.

681

Levél az OMP fogarasi tagozati
elnökségének.

683685

•
Fellebbezés a kolozs
megyei tartományi bizottsághoz

pártelnökségnek, melyben értesítést
kér ügyének alakulásáról.
? István ügyvéd, segesvári tagozati
elnök levele, melyben beszámol a
magyar vasutasok ügyének két fő
kategóriájáról.
A pártelnökség levele, melyben a helyi
állomásfőnökhöz irányítják kérvénye
ügyében.
A pártelnökség levele, melyben
értesítik a címzettet ügyének
folyamatba tételéről.
A Nyugdíjpénztár által küldött irat,
mely mindössze az illető nevét és
címét tartalmazza.
Pománcz Gábor levele, melyben
tanácsot kér nyugdíjügyének
intézésében.
Az OMP központi elnökségének, a
fogarasi tagozati elnökségnek és a
parlamenti csoportnak intézkedései
Balázs József nyugdíjügyében.
A pártelnökség értesíti a tagozati
elnökséget, hogy közbenjárnak öt
elbocsátott szatmári vasutas
nyugdíjügyében.
A pártelnökség levele, melyben
beszámolnak a vasúti személyzet
nyugdíjaztatását biztosító romániai
törvényekről.
•
Egy fellebbezés
formanyomtatványa a kolozs megyei
50

Dátum nélkül.

1

1933-07-07

1

1933-06-28

1

Dátum nélkül.

1

1933-06-04

1

1933. március 11
– 1934. április 2.

11

1934-02-17

2

1934-02-02

2

Három
dokumentum

2+2
+1

(két példányban).
•
Fellebbezés a CFR
fegyelmi bizottságához.
•
Távirat Lenkei Lajosnak
(mind román nyelven).

686

Levél az OMP központi
elnökségének.

687

Levél a marosvásárhelyi
tagozati elnökségnek.

688

Levél az OMP központi
elnökségének.

690693,
695696

•
Távirat Árvai János
vasutasnak (négy példányban,
román nyelven).
•
Levél Ignácz Józsefnek.
•
Levél az OMP központi
elnökségének.

694

Levél a párt parlamenti
irodájának.

tartományi bizottsághoz, melyben az
alkalmazottak elbocsátásának
törvénytelenségét emelik ki.
•
Fellebbezés
formanyomtatványa a CFR fegyelmi
bizottságához.
•
A CFR igazgatósága értesíti
Lenkei Lajos vasúti munkást
elbocsátásáról.
Az udvarhely megyei tagozat
elnökségének levele, melyben
támogatást kérnek két elbocsájtott
vasúti munkás számára.
A pártelnökség jelentése az elbocsájtott
vasutasok ügyének nem szerencsés
alakulásáról.
A maros-torda megyei tagozat
elnökségének levele, melyben újabb
vasutasok elbocsájtásáról értesíti az
elnökséget.
•
Távirat Árvai János vasutasnak,
melyben értesítik, hogy elbocsátását
elhalasztják egy hónappal.
•
Levél Ignácz József
máramarosszigeti lakosnak, melyben
értesítik, hogy tanácstalanok ügyével
kapcsolatban.
•
A maros-torda megyei tagozat
elnöksége a vasutasok ügyének
előrehaladásáról érdeklődik.
A pártelnökség értesíti a parlamenti
irodát 19 piski magyar vasutas
51

dátum nélkül.
Az utolsó
keltezése 1934.
július 28.

+1

1934-03-28

1

1934-04-04

1

1934-03-28

1

1934 ?
1934 ?
1934. április 14.

1+1
+1
+1
+1
+1

1934-04-19

1

697

Címzés nélküli levél.

699705

Körlevelek a tagozati
elnökségeknek és a Nagyvárad
főszerkesztőségének.

706

Levél a hunyad megyei tagozati
elnökségnek.

707

Levél az OMP pártirodájának.

708

Távirat dr. Meskó ügyvédnek.

709

Levél az OMP központi
elnökségének.

710

Levél dr. Willer Józsefnek.

712

Levél a hunyad megyei tagozati
elnökségnek.

711

Levél az OMP központi
elnökségének.

713
714

Levél Bethlen Györgynek.
Levél az OMP központi

törvénytelen elbocsátásáról és
intézkedést kér az ügyben.
A levélíró egy elbocsátási határidő
sikeres meghosszabbításáról számol
be.
A pártelnökség és a CFR
vezérigazgatóságának tárgyalásai az
elbocsájtott vasutasok helyzetének
rendezéséért.
A pártelnökség a piskitelepi elbocsátott
vasutasok ügyének alakulásáról számol
be.
A pártvezetés felkéri az irodát, hogy
keresse fel Mereuța CFR
vezérigazgatót, az elbocsájtások
határidejének meghosszabbítása végett.
Az OMP alelnöke utasítja a címzettet
közigazgatási per folyamatba tételére.
A parlamenti iroda levele, melyben
közigazgatási per folyamatba tételét
kérik a CFR munkások ügyében.
Az ügyvezető alelnök „drótválaszt”
(telefon?) kér egy korábbi
megkeresésükre.
A pártelnökség beszámolója a CFR
vezérigazgatójával folytatott tárgyalás
eredményéről.
A parlamenti csoport beszámol a
Willer József és a CFR vezérigazgatója
közt lefolyt tágyalások eredményéről.
Jelentéstétel a vasutasok ügyéről.
A temesvári (?) tagozat elnökségének
52

1934-04-21

1

1934. április 21. 1934. április 27.

6

1934-04-27

1

1934-05-09

1

Dátum nélkül.

1

1934-05-03

1

Dátum nélkül.

1

1934-05-14

1

1934-05-12

1

1934-05-22
Dátum nélkül.

1
1

elnökségének.

715

Levél Budaházy Zsigmond
alsóhomoródi pályamunkásnak.

716

Levél dr. Debreczy Béla
ügyvédnek.

717

Levél a marosvásárhelyi
tagozati elnökségnek.

718

Levél a marosvásárhelyi
tagozati elnökségnek.

719

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél a nagy-küküllő megyei
tagozat elnökségének.

720

721

Levél az OMP központi
elnökségének.

722

Levél az OMP brassói,
temesvári és nagyváradi
tagozati elnökségeinek.

724725

•
Levél a csík megyei
tagozat elnökségének.

levele, melyben a magyar vasutasok
elmozdítása körüli törvénytelenségeket
elemzi.
A pártelnökség levele, melyben
felvilágosítják a címzettet az
elbocsátása esetén teendő jogi
lépésekről.
A pártelnökség levele a fellebbezési
ügyek körül használandó jogi elvek
kapcsán.
A pártelnökség további információt kér
Tóth Sándor és Reizinger Ferenc
asztalosok „visszatartása” (?) kapcsán.
A pártelnökség értesíti a tagozati
elnökséget az asztalosok ügyében elért
eredményről.
A marosvásárhelyi tagozati elnökség
kijavít egy tévedést korábbi leveléből.
A pártelnökség levele, melyben
kiegészítő információkat kér néhány
helyi vasutas ügyében.
A párt nagy-küküllő vármegyei
intézőbizottságának levele dr. György
Zsigmond vasutas ügyében.
•
A pártelnökség értesíti a
tagozati elnökségeket a kolozsvári
tagozat jogügyi osztálya által készített
felebezésmintának a megküldéséről.
•
A felebezésminta szövege
(román nyelven).
•
A pártelnökség értesítése a dr.
Pál Gábor javaslatára indított
53

1934-07-02

1

1934-07-05

1

1934-07-05

1

1934-07-12

1

1934-07-07

1

1934-07-12

1

1934.

1

1934-07-13

1+1

1934. július 14.
1934. július 10.

1+2

•
Levél az OMP központi
elnökségének.

726

Levél az OMP szatmárnémeti
és szatmár megyei tagozati
elnökségének.

727

Levél a nagy-küküllő megyei
tagozati elnökségnek.

729

Levél az OMP bihar megyei
tagozati elnökségének.

731

Levél „Bokor úrnak”.

732

Levél a marosvásárhelyi
tagozati elnökségnek.
Levél az OMP központi
elnökségének.

733

734

Levél az OMP központi
elnökségének.

735

Levél a nagy-küküllő megyei
tagozat elnökségének.

felebezések megindításáról.
•
Pál Gábor levele, melyben az
elbocsátások felebezésének beadását
javasolja.
A pártelnökség beszámolója a CFR
igazgatósággal kötött megállapodásról,
valamint a nyugdíjhatárhoz közelálló
vasutasok nyugdíjaztatásáról.
A pártelnökség levele, melyben
indítvány küldését kérik a magyar
vasutasok ügyében való eljárás végett.
A pártelnökség levele az elbocsátott
postamesterek ügyében, illetve értesíti
a tagozati elnökséget a vasutasok
elbocsájtási határidejének
meghosszabbításáról.
A bukaresti pártiroda levele a
címzettnek, melyben kéri, hogy járjon
el a CFR vezérigazgatójánál néhány
kolozsvári műhelymunkás ügyében.
A pártelnökség levele a vasutasok
felebezéseinek ügyében.
A marosvásárhelyi tagozat elnöksége
részletes utasítást kér az elbocsátott
vasutasok kontestációs keresetének
ügyében.
Szabó Béni brassói képviselő
érdeklődik a vasutasok kontestációs
ügye körül felmerült problémákról.
A pártvezetőség értesíti a címzetteket
Szabó Zsigmond és társai ügyének
beadásáról.
54

1934-07-18

1

1934-07-21

1

1934-07-25

1

1934-08-07

1

1934-08-08

1

1934-08-01

1

1934-07-29

1

1934-08-13

1

736

Levél az OMP központi
elnökségéhez.

A nagy-küküllő megyei tagozat
elnöksége beszámol az elbocsájtott
vasutasok ügyében történt
előrelépésről.

55

1934-08-01

1

2. OMP elnöki iratanyag
1. 6-os számú doszár.
Csom Tétel megnevezése
ó és
tétels
zám
1
György Béla jegyzetei –
különböző Kolozsvári fondokról,
külön doszárba rendezve.
2
Távirat

2/1

Távirat

3

Levél az OMP központi
elnökségének.

4

Jegyzék

3/1
3/2

Program
Másolat

4

Levél az OMP központi
elnökségének.

5

Levél az OMP központi
elnökségének.

Dokumentum
jelzete

Dokumentum tárgya

Időintervall Foliók
um

Megjegyzés

„kisebbségi blokk létesíttetett”, a párt
intézőbizottsága utasítást kér a soron
következő tárgyalásokhoz.
Bethlen György válasza, melyben
helyesli a blokk létrehozását.
A bihar megyei és nagyváradi tagozat
levele, melyben a helyi OMP tagozat
kiépítéséről írnak.
Több erdélyi megye jegyzéke, mellette
kézírással: „tagozati elnökök ? ülésre
behívandók”.
Egy OMP elnöki tanácsülés programja.
A ditrói gazdaközösség petíciója a
pártelnökséghez, melyben kérik a
címzetteket, hogy két, általuk javasolt
személyt is képviselőként jelöltessenek.
Hiányos állapotban lévő levél, melyben
ismeretlen illető kéri a képviselőjelöltségből való törlését.
Debreczy Béla ügyvéd levele, melyben
kitér a képviselő-jelöltség elől, azzal

Dátum
nélkül.

1+1

Két példányban.

Dátum
nélkül.
1926-04-08

1

1925-04-16

1

1926-04-13
1926-04-17

1
1

?

1

1926-04-06

1

56

1

6/51

Levél Bethlen Györgynek.

6/54

Választási propaganda kiáltvány
(román nyelven)

6/56

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségének.

6/62

6/63

Levél az OMP központi
elnökségének.

6/65

Távirat

6/66

Távirat

6/75

Távirat

indokolva, hogy nem beszéli
megfelelően a román nyelvet.
Dr. Tornya Gyula csáki ügyvéd levele,
melyben elfogadja a képviselői
mandátumra való jelölését.
A szamos megyei Nemzeti Párt (PN)
propaganda kiáltványa, melyben a párt
támogatására és a Néppárt (PP) elleni
fellépésre szólítja fel a helyi lakosságot.
A biharmegyei tagozat elnöksége helyi
lakosokat ajánl képviselő-jelöltségre.
Olvashatatlan aláírású személy kéri
kamarai képviselő-jelöltségéből való
törlését, az államnyelv-tudás és szónoki
képesség hiányára hivatkozva.
A Falusi és Városi Dolgozók
Blokkjának tárgyalásokra való felhívása
az OMP választási programjának
kidolgozásáért.
Az aradi tagozat intézőbizottsága
felrója az elnökségnek, hogy „teljesen
figyelmen kívül hagyta” az aradi
polgárság érdekeit, mely a választások
elvesztéséhez fog vezetni.
Ismeretlen feladó „mély
megdöbbenéssel” veszi tudomásul,
hogy a központi elnökség nem vette
figyelembe az aradi intézőbizottság
javaslatát a képviselő-jelölések
kapcsán.
Értesítik az OMP központi elnökségét,
hogy az aradi magyar választópolgárok
57

1926-04-07

2

Dátum
nélkül.

1

1926-04-14

1

1926. április
20.

1

1926. április
20.

1

Dátum
nélkül.

1

Dátum
nélkül.

1

Dátum
nélkül.

1

6/71

Távirat

6/81

Távirat

Körlevél a tagozati
elnökségekhez.

6/85

Levél dr. Deák Gyula ügyvédnek.

109

Levél Constantin Bucșannak.

Levél dr. Szilveszter Ferenc
gimnáziumi tanárnak.

Levél Veterány Viktornak.

Levél a temesvári prelátusnak.

küldöttsége Kolozsvárra érkezik
tárgyalásokra.
Olosz Lajos, a „kisjenői járás
magyarsága” nevében, kiáll a
pártelnökség által választott jelölt
mellett.
Jakabbffy Elemér közbenjárása a
pártelnökség és az aradi tagozat közt
kialakult konfliktus rendezéséért.
A pártelnökség körlevele, melyben az
Averescu-kormánnyal kötött választási
szövetség főbb rendelkezéseiről számol
be.
Parecz Béla aradi ügyvéd köszönettel
elfogadja a képviselőnek jelölését.
Bethlen György intézkedést kér néhány
visszaélés elsimításáért, a választási
kartell kapcsán.
A pártelnökség igazolja, hogy Balogh
Artúr szenátorjelölt római-katolikus
vallású, illetve cáfolja azt a híresztelést,
hogy Sándor József lemondott volna a
jelöltségről.
A pártelnökség közli a címzettel, hogy
a szilágy megyei svábok (?!) körében
izgatás folyik egy választási ellenlista
létrehozására.
Bethlen György levele Blaskovics
Ferenc római-katolikus prelátusnak,
melyben elnézést kér a szilágysági
svábság ügyében történt zavarásért és
tárgytalannak nyilvánítja a
58

Dátum
nélkül.

1

Dátum
nélkül.

1

1926-04-04

1

1926-04-29

1

Dátum
nélkül.

1

1926. május
20.

1

1926-05-21

1

1926-05-22

1

125

Levél-formanyomtatvány OMP
tagok számára.

Levél az OMP elnökségének.

135

A Moșoiu contra Sándor féle ügy.

6/139
-140

155

Kimutatás az OMP szenátor és
képviselőjelöltjeiről.
Levél a maros-torda megyei
tagozat és a marosvásárhelyi
tagozat elnökségének.
Levél dr. Sényi Lászlónak.

156

Felsorolás.

157158

Kiáltvány Románia
magyarságához.

159

Levél a választásokat helyi szinten

megkeresést.
Levél formanyomtatvány a képviselői
mandátumra jelöltek számára, melyben
a címzettek visszajelzését kérik, hogy
elfogadják-e a jelölést, vagy
visszautasítják azt.
A hunyad megyei OMP tagozat elnöke,
Láró (?) László címpontosítással fordul
az elnökséghez.
Részletes beszámoló a Sándor József
OMP-s szenátor és Moșoiu
(valószínűleg Traian Moșoiu) liberálispárti szenátor közt kialakult
konfliktusról.
Kimutatás az OMP szenátor és
képviselőjelöltjeiről.
Levél a választási „terrorról”.

A pártelnökség levele, melyben
beszámol a választásokon elért
eredményekről, Maros-Torda
megyében.
Különböző erdélyi magyar
sajtótermékek felsorolása, ismeretlen
célzattal.
A pártelnökség kiáltványa, melyben
elítélik azokat a személyeket, akik
dezertáltak a pártból és román párt
listáján indultak a parlamenti
választásokon.
A pártelnökség köszönőlevele a
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Dátum
nélkül.

1

Dátum
nélkül.

1

Dátum
nélkül.

2

Dátum
nélkül.
? augusztus
11.

2

1927-08-11

1

Dátum
nélkül.

1

1927-07-15

1+1

1927-07-16

1

1

Két példányban.

163

megszervező pártaktivistákhoz.
Kiáltvány Románia
magyarságához.

177179

Levél az OMP központi
elnökségének.

180

Levél az OMP központi
elnökségének.

181183

Összeállítás Bethlen György
részére.

184185
186

Kivonat az Erdélyi Hírlap egyik
számából.
Levél az OMP központi
elnökségének.

187

Tartalomjegyzék (?)

207

Levél az udvarhely megyei
Gazdasági Egyesület
választmányának.
Levél gr. Bethlen Györgynek.

209

címzetteknek.
A pártelnökség köszönetet mond a
választásokon az OMP pártlistájára
szavazó magyaroknak és kiemelten a
kampány megszervezésében szerepet
játszó tagozati szervezeteknek és a sajtó
munkatársainak.
Ferenczy István szászrégeni tagozati
alelnök levele, melyben részletesen
beszámol a régeni választási kerületben
történt választási csalásokról.
Az OMP marosvásárhelyi tagozati
elnöksége közli, hogy a választásokon,
mely magyar lakosok számítottak a
Liberális Párt bizalmi embereinek.
Bernády György bejelenti kilépését a
pártból, a pártelnökség megrója gr.
Toldalagi Mihályt és Nagy Gyulát.
Kivonat a Bernády György és Zágoni
István közt kialakult vitáról.
Octavian Moțiu kolozsvári ügyvéd
levele Szilágyi Ferenc ügyfele
érdekében, melyben 15000 lej
megfizetésére kéri a pártelnökséget.
Egy ismeretlen okból összeállított
tartalomjegyzék.
Az említett intézmény részvételi
szándékát jelzi az OMP politikai
életének alakításában.
Unitárius lelkészek pártfogó
állásfoglalása Gyallay-Pap Domokos
udvarhely megyei képviselő-jelölt
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1926-06-05

1

1927-07-16

3

1927-07-16

1

Dátum
nélkül.

2

Dátum
nélkül.
1929-07-22

2

Dátum
nélkül.
1928.
november
20.
1928-11-17

1

1

1

1

242

Levél az OMP központi
elnökségének.

247

Levél dr. Verzár Ferencnek.

259

Levél az OMP központi
elnökségének.

270

Levél az OMP központi
elnökségének.

281

OMP-határozat.

290

Levél

300

Levél Alexandru Vaida-Voievod
belügyminiszternek.

301302

Levél az OMP központi
elnökségének.

305

Levél az OMP központi
elnökségének.

mellett.
A nagyszebeni tagozat beszámolója a
kamarai képviselő választások helyi
lefolyásáról.
A pártelnökség köszönetét tolmácsolja
a nagyszebeni tagozatnak az
„állásfoglalásáért”.
A szatmár megyei tagozat elnöksége
beszámol a jövendő parlamenti
választások megszervezéséről és a
Nemzeti Parasztpárttal való
együttműködésről.
A nagy-küküllő megyei tagozat
elnöksége beszámol a helyi választás
lefolyásáról.
Az OMP szászrégeni tagozatának
határozata az eljövendő parlamenti
választások ügyében.
Ismeretlen címzett levele, valószínűleg
a párt elnökének, amelyben
képviselővé-való jelöltetését kéri.
Ismeretlen levélíró – magyar nyelven –
panaszt tesz a címzettnél, a kolozs
megyei Alsófüldön és Nagypetrin
történt erőszakos incidensek miatt,
melyekben helyi román lakosok az
OMP jelöltjeire támadtak.
A kolozsvári tagozat levele, melyben
tisztázza a parlamenti választásokra
jelöltek névsorát.
A kis-küküllő megyei tagozat elnöksége
beszámol a választási előkészületekről.
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1928-12-14

1

1928-12-06

1

1928-11-17

1

1928-12-13

1

Dátum
nélkül.

1

1928-11-18

1

Dátum
nélkül.

1

1928-11-18

1+1

1928-12-07

1

Két példányban.

307311

Levél az OMP központi
elnökségének.

A kis-küküllő megyei tagozat elnöksége 1928-11-29
segítséget kér a helyi választások
megszervezéséhez.

2+1

312

Felhívás a kis-küküllő megyei
magyar választókhoz.

1928-11-24

2

314

1928-11-26

1

315

Levél az OMP központi
elnökségéhez.
Jegyzőkönyvi kivonat.
Levél Gyárfás Elemérnek.

317

Levél az OMP központi
elnökségének.

1928.
november
30.
Dátum
nélkül.
Dátum
nélkül.

1

316

335336

Levél Gyárfás Elemérnek.

Dátum
nélkül.

2

337

Levél az OMP központi
elnökségének.

1928-12-01

1

339340

Távirat és levél.

A kis-küküllő megyei tagozat felhívása
a magyar választókhoz, egyúttal közli a
választáshoz kapcsolódó közérdekű
információkat.
Gyárfás Elemér levele a kampánynál
használatos plakátok ügyében.
Jegyzőkönyvi kivonat az OMP kisküllő megyei tagozata központi
választmányának üléséről.
Rövid válaszlevél a címzettnek, a
plakátügyben.
A kis-küllőmegyei tagozat
elnökségének levele, melyben
beszámolnak a választási
előkészületekről.
Bizalmas levél Gyárfás Elemérnek az
elnökség részéről, melyben Aradra
invitálják, egy közelebbről nem
részletezett ügyben.
Ismeretlen személy levele, melyben
javasolja, hogy a csík megyei
plébánosok „világosítsák fel” a helyi
lakosokat az OMP céljait illetően, a
választásokat megelőzően.
Távirat az OMP főtitkárának egy
intézőbizottsági gyűlés ügyében, Bitay
Árpád levele a központi elnökséghez,
melyben értesíti a címzetteket, hogy

1928-11-27

1

62

1
1

Melléklet: A helyi
jelöltek felsorolása
szavazó
helységenként.

341342

Levél dr. Bartha Ignác ügyvédnek.

343

Levél az OMP központi
elnökségének.

344

Levél dr. Bitay Árpádnak.

346

Távirat.

348349

Távirat és levél.

350351

Táviratok.

elküldte a kért okmányokat.
A pártelnökség értesíti a címzettet egy
levél megküldéséről.

A csík megyei tagozat elnökségének
levele, melyben beszámol a választási
előkészületekről.
A pártelnökség levele, melyben
továbbítják a csík megyei tagozat
kérését, hogy továbbítson bizonyos
okmányokat jelöltetésének lehetővé
tételéhez.
Távirat Inczédy-Joksmann Ödön
ügyvezető alelnöknek, melyben
„választási jel” beadását kérik Adorján
Imre nevében.
Gyárfás Elemér táviratban megküldi a
csíki szenátor választás eredményeit. A
pártelnökség megsürgeti Bitay Árpádot
okmányainak beadására.
Távirat Inczédy-Joksmann Ödönnek,
melyben Bitay Árpád okmányainak
holléte felől érdeklődnek. Távirat a
pártelnökségnek, melyben kérik, hogy
Bitay okmányait rövid határidőn belül
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1928-12-05

1+1

1928.
november
30.
1928-11-25

1

1928.

1

1928-11-27

1

1928.

1

1

Melléklet: a
központi elnökség
levele a csíki
tagozatnak,
melyben
megindokolja, hogy
miért hagyta ki
Bartha Ignácot a
képviselő-jelöltek
közül.

352

Levél az OMP központi
elnökségének.

353

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

354

Levél az OMP központi
elnökségének.

355

Levél az OMP központi
elnökségének.
Távirat.

356

Választási ív.
390
407

Választási plakát.
Levél ismeretlen címzettnek.

415

Igazolvány (román nyelven).

416

Távirat

küldje el.
Bitay Árpád közli, hogy Csipak Lajos
csíkszeredai tanár címére a kérdéses
okmányokat elküldte.
Sándor Balázs ügyvéd felszólalása
Makkay Domokos és Bartha Ignác csík
megyei jelöltetése ellen.
Sándor Balázs ügyvéd közli az
elnökséggel, hogy hallomása alapján
Makkay Domokos gyergyói képviselőjelölt a Liberális Párthoz kötődő
személyekkel kokettált.
Sándor Balázs levele, ismét a fenti
témában.
Pál Gábor beszámolója a csíki
választások eredményeiről, külön
kihangsúlyozza, hogy a választás
tisztasága ellen súlyos kifogások
merülnek fel.
Választás ív négy párt jelöltjeivel
(PNȚ, PNL, OMP, PP).
Választási plakát (képpel).
A pártelnökség megelégedéssel számol
be a parlamenti választáson elért
eredményekről.
A Központi Választási Iroda által
kibocsátott igazolvány, melyben
jóváhagyják az OMP választási
emblémáját.
Távirat az OMP központi
elnökségének, melyben Willer József
felsorolja, hogy kik jutottak parlamenti
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1928-11-26

1

1928-12-01

1

1928-12-01
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1928-12-06

1

1928.

1

1928.

1

1928.
december
20.
1928.
november
20.
Dátum
nélkül.

1
1

1

1

422
428

Levél az OMP központi
elnökségéhez.
Levél egy sajtóorgánum
igazgatóságához.

430

Levél - valószínűleg - Bethlen
Györgynek.

514

Részlet a Keleti Újság egy
számából.

535

Levél Bethlen Györgynek.

532

Meghívó

536

Választási plakát (román
nyelven).

547

Egy dokumentum fedőlapja
(valószínűleg).
Levél az OMP központi
elnökségének.

548

mandátumhoz.
Megjegyzések az elkövetkező
választások megszervezéséhez.
A pártelnökség - hiányos - levele egy
meg nem nevezett sajtóorgánum
igazgatóságához, melyben - a fenálló
nézeteltérések ellenére - a választási
kampányban való együttműködésre
kérik.
Az ügyvezető alelnök levele, melyben
beszámol róla, hogy a párt
intézőbizottsága a választásokon való
önálló indulásról szavazott.
A Keleti Újság beszámolója a
képviselőválasztásról, a részletes
eredmények közlése.
Megjegyzések a soron következő
választások kapcsán.
Meghívó-formanyomtatvány a központi
intézőbizottság ülésére.
A Nemzeti Parasztpárt - erősen
magyarellenes színezetű - választási
plakátja ("Iuliu Maniu felszabadította
Erdélyt a magyaroktól - ugyancsak ő
fogja felszabadítani az országot a
liberálisoktól.")
Egy mondatot tartalmazó dokumentum:
"Elnöki tanács és intézőbizottsági ülés."
György Zsigmond segesvári ügyvéd
levele, melyben kimenti magát az
intézőbizottsági ülésről való
távolmaradásáért.
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1928-11-12

1

1928-11-23

1

1928-11-28

1

1928.

1

1937-11-18

1

1937-11-22

1

1937.

1

Dátum
nélkül.
1937-11-29

1
1

549

Levél Bethlen Györgynek.

550

Levél Bethlen Györgynek.

551

Levél Bethlen Györgynek.

552

Levél az OMP központi
elnökségének.

553

Levél az OMP központi
elnökségének.

554

Levél az OMP titkári hivatalának.

555

Levél Bethlen Györgynek.

556

Levél Bethlen Györgynek.

Az unitárius püspökség egyházi
főjegyzőjének levele, melyben Bethlen
támogatását kéri az unitárius egyház
parlamenti képviseletének
biztosításáért.
Debreczy Béla ügyvéd levele, melyben
felpanaszolja a személyét ért
támadásokat képviselő jelöltsége
kapcsán.
Hexner Béla kimenti magát az
intézőbizottsági ülésről való
távolmaradása miatt.
Olvashatatlan aláírású személy
emlékezteti az elnökséget, hogy a
fogarasi párttagozat elnöki tisztségéről
való lemondása miatt az
intézőbizottsági ülésen nem vehet részt.
A nagyváradi református püspök
kimenti magát az intézőbizottsági
ülésről való távolmaradása miatt.
Bernády György kimenti magát az
intézőbizottsági ülésről való
távolmaradása miatt.
Dr. Fekete Andor marosvásárhelyi
ügyvéd - betegség miatt - bejelenti
távolmaradását az intézőbizottsági
üléstől, de kéri az elnököt, hogy az
ülésen vessen fel néhány, általa
megfogalmazott problémát.
Dr. Fekete Andor tiltakozik az
intézőbizottság tagjainak kiválasztása
ellen.
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1937-11-29

1

1937.
november
20.

1

1937-11-26

1

1937-11-26

1

1937-11-26

1

1937-11-26

1

1937-11-25

1

1937-11-25

1

557

Levél az OMP központi
elnökségének.

493494

Választási hírek (1. számú
közlemény).

495497

Választási hírek (2. számú
közlemény).

498499

Választási hírek (3. számú
közlemény).

502504

Választási hírek (4. számú
közlemény).

505

Választási hírek (5. számú
közlemény).

506

Körlevél a tagozati
elnökségeknek.

Becsky István temesvári mérnök levele,
melyben kimenti magát az
intézőbizottsági ülésről való
távolmaradása miatt.
Az OMP tagozatok jelentéseinek
összeállítása a választások helyi
megszervezéséről (dicsőszentmártoni,
nagyváradi, szatmári és szebeni
tagozatok).
Az OMP tagozatok jelentéseinek
összeállítása a választások helyi
megszervezéséről (Brassó,
Dicsőszentmárton, Dés, Szatmár,
Temesvár, Zilah, Nagyvárad,
Marosvásárhely).
Az OMP tagozatok jelentéseinek
összeállítása a választások helyi
megszervezéséről (Szatmár,
Nagyenyed, Nagyszeben, Temesvár,
Oravicabánya, Nagyvárad, Kolozsvár).
Az OMP tagozatok jelentéseinek
összeállítása a választások helyi
megszervezéséről (Kolozsvár,
Nagyvárad, Székelyudvarhely,
Dicsőszentmárton, Arad).
Az OMP tagozatok jelentéseinek
összeállítása a választások helyi
megszervezéséről (Zilah, Lugos,
Dicsőszentmárton).
A pártelnökség kéri a tagozati
elnökségeket a helyi magyar sajtó
igénybevételére - a választási kampány
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1937-11-25

1

1937-12-05

2

1937-12-09

3

1937-12-11

2

1937-12-13

3

1937-12-14

1

1937-12-04

2

508509

Levél ismeretlen személynek.

510

Választási szórólap.

512

A Madosz kiáltványa.

512

Választási szórólap.

519520
547557

Elosztó.

559

Az elnöki tanács levelezése az
intézőbizottsági üléshez
kapcsolódóan.
Levél az OMP központi
elnökségének.

részeként - és jelentéstételre a helyi
választások előkészületeiről,
lefolyásáról.
Ismeretlen személy értesítése arról,
hogy Bethlen György telefonál
Lăpădatu miniszternek a hét,
egészségügyi blokád alá vont kisküküllő megyei falu ügyében.
A Liberális Párt magyar nyelvű
választási szórólapja, melyben a
kormánypártra való szavazásra
buzdítják a magyar választókat
("Hagyják tehát ott a Magyar Pártnak
nevezett gróf és báró érdekeltséget...").
A Madosz beszámolója a magyar
választópolgárok számára, az OMP-vel
sürgetett, de meg nem valósuló
tárgyalásokról és a mozgalom kiállása a
Nemzeti Parasztpárt mellett.
A Romániai Szociáldemokrata Párt
magyar nyelvű szórólapja, melyben a
pártra való szavazásra buzdítják a
magyar választókat.
Párttagok elosztása ismeretlen okból.
Párttagok levelei az intézőbizottsági
ülés kapcsán. Észrevételek és
kimentések a távolmaradás miatt.
Dr. Müller Jenő nagyenyedi ügyvéd
javaslatai az alsó-fehér megyei
választások megszervezésével és
lebonyolításával kapcsolatban.
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1937-12-19

2

1937.

2

1937.

2

1937.
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1937.

1

1937.
november
25. - 29.
1937-11-17

12

2

560

Levél Müller Jenőnek.

561

Levél Müller Jenőnek.

562

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségének.

564

565

Levél az OMP központi
elnökségének.

566

Propaganda választási ívpapír.

568

Levél az OMP központi
elnökségének.

569

Levél az OMP központi
elnökségének.

570

Levél az OMP központi
elnökségének.

572

Jelentés.

Válaszlevél Müller Jenőnek, melyben a
pártelnökség bejelenti, hogy a
választási előkészületek a legnagyobb
rendben folynak.
A pártelnökség utasítja a címzettet,
hogy felsőbb utasításig egy párttal se
kössön semminemű megállapodást.
Az alsó-fehér vármegyei tagozat elnöke
beszámol a választási előkészületekről.
Az arad megyei tagozat vezetősége
beszámol a helyi román pártok
propaganda tevékenységéről, melynek
célja a magyar szavazók elhódítása.
Az arad megyei tagozat vezetősége
beszámol az OMP választási
előkészületeiről.
Hamis választási ívpapír, melyen a
román pártok emblémái szerepelnek,
alatta a "Nem a mienk!" felirattal.
Az arad megyei tagozat elnökségének
levele, melyben beszámol a helyi OMP
propaganda tevékenységéről.
Az arad megyei tagozat elnökségének
melyben értesítik az elnökséget, hogy
Fényes Lóránd tagozati titkár rövidesen
részletes beszámolót közöl a helyi
választási előkészületekről.
Az aradi tagozat elnökségének levele,
melyben jóváhagyást kérnek az
összeállított képviselő-listára.
Horosz Béla, a Keleti Újság
munkatársa jelenti a bihar megyei
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1937-12-17

1

1937-12-18

1

1937-12-08

2

1937-12-21

1

1937-12-16

1

1937.

2

1937.
december
10.
1937-12-08

2

1937-11-25

1

1937-12-21

1

1

573577

Jelentés

578579
580

Beszámoló.

581

Levél a román igazságügyi
miniszternek (román nyelven).
Levél a román igazságügyi
miniszternek.
Távirat.

582
583

Levél az OMP központi
elnökségének.

584

Levél az OMP központi
elnökségének.

585

Levél az OMP központi
elnökségének.

586587

Levél a román igazságügyi
miniszternek (kétnyelvű).

588

Levél ismeretlen címzettnek.

választási eredményeket.
A párt bihar megyei és nagyváradi
tagozati elnökségének jelentése az
1937. december 20-án lezajlott
képviselőválasztásról.
Beszámoló az OMP bihar megyei
kampánykörútjáról.
Ismeretlen személy visszaélésről
számol be a bihar megyei választások
kapcsán és távirati panasz küldését kéri
az igazságügy- és belügyminiszterhez.
Bethlen György levele a bihar megyei
visszaélések ügyében.
A fenti levél szövege magyarra
lefordítva.
dr. Soós István távirata a
pártelnökségnek, melyben közbenjárást
kérnek a bihar megyei visszaélések
ügyében.
A bihar megyei tagozati elnökség
főtitkára, Árvay Árpád jelentése a
választási előkészületekről.
Árvay Árpád beszámol a bihar megyei
szavazókörletek hátrányos
felosztásáról.
Bethlen György levele, melyben
intézkedést kér a bihar megyei
szavazólapok mielőbbi kiosztásáért.
Beszámoló a Liberális Párt OMP fele
való puhatolózásáról, melynek
lényegeként "könnyítéseket" helyeztek
kilátásba arra az esetre, ha a szenátor
70

1937-12-29

5

1937.
december ?
1937-12-17

2

1937-12-17

1

1

1
1937.

1

1937-12-08

1

1937-12-06

1

1937-12-09

1+1

1937-11-23

1

Két példányban.

589

Levél az OMP központi
elnökségének.

591592

Levél az OMP központi
elnökségének.

593

A Madosz kiáltványa.

595

Táblázat.

594

Szele Béla kiáltványa.

596

Levél egy "Gyula" keresztnevű
egyénnek.

597

Levél az OMP központi
elnökségének.

598

Levél az OMP központi
elnökségének.

599

Levél az OMP központi

választáson a párt nem indít saját
jelöltet, hanem kiáll a liberális jelöltek
mellett.
A bihar megyei tagozat elnökségének
levele, melyben beszámolnak a
képviselő-jelölések körüli problémákról
és a választási propaganda
megkezdéséről.
A brassó megyei tagozat levele,
melyben beszámol a helyi választások
lefolyásáról és a párt eredményeiről.
A MADOSZ kiáltványa, melyben
tüntetésre hívják a magyar munkásokat
Szele Béla brassói képviselő ellen.
Részletes választási eredmények Brassó
megyében.
Szele Béla válasz-kiáltványa a
Madosznak, melyben válaszol a
személye ellen irányuló vádakra, de
egyúttal kampányol is az OMP
érdekében.
Dr. Szele Béla levele, melyben
beszámol a brassói kampány körül
kialakult problémákról.
A brassói tagozat elnökségének
jelentése, melyben beszámolnak a
Madosz bomlasztási kísérletéről.
A brassói tagozat egyik jelöltje (? Béni)
elfogadja a képviselői mandátumra való
jelölést.
A brassói tagozat bejelenti a képviselő71

1937-11-21

1

1937-12-29

3

1937.

1

1937.
december
20.
Dátum
nélkül.

2

1937-12-18

2

1937-12-13

1

1937-11-28

1

1937-11-28

1

1

elnökségének.

600

Távirat.

601

Levél az OMP brassói tagozati
elnökségének.
Dokumentumok a csík megyei
választásokhoz kapcsolódoan.

602616

jelöltek névsorát és javasolja, hogy a
párt ne kollaboráljon egyetlen másik
párttal sem.
Szele Béla beszámol egy sajtóhírről,
mely szerint a párt választási jele
megváltozik és tájékoztatást kér erről.
Szabó Béni brassói képviselőjelölt
lemond jelöltségéről.
Jelentés a csíki választások
lefolyásáról, elnöki levelezések a
választásokhoz kapcsolódóan.

618621

Jelentés.

Jelentés az OMP elnökségének a
háromszék megyei szavazás
lefolyásáról.

623

Levél az OMP központi
elnökségének.

625626

Röpcédula.

627

Levél Bethlen Györgynek.

628

Levél az OMP központi
elnökségének.

A háromszéki tagozati elnök szervezi a
végleges eredmények továbbításának
módját.
Az OMP választási röpcédulája (külön
kiemelendő annak burkoltan
revizionista hangvétele, melyet korábbi
kampányszövegekben nem lehetett
olvasni).
Olvashatatlan aláírású személy levele,
melyben elítéli a román erőszakszervek
részéről tapasztalható magyarellenes
kilengéseket a választások idején.
Az OMP kis-küküllő megyei
tagozatának elnöksége beszámol a párt
72

1937.

1

1937-11-22

1

1933.
december
23. - 1937.
november
15.
1938-01-13

12

1937-11-22

1

1937.

1

1938-01-03

1

1937-12-22

2

2+5

Melléklet:
Részletes
eredmények
szavazókörzetekre
lebontva.

630

Levél - valószínűleg - Bethlen
Györgynek.

631

Levél ismeretlen címzettnek.

632

Levél a dicsőszentmártoni
tagozati elnökségnek.

634673

Jelentés.

639

Tájékoztató.

640643

Jelentések.

644

Nyilatkozatok.

648670

Jelentések.

képviselőit és magyar
választópolgárokat - a csendőrség
részéről - ért súlyos támadásokról.
Beszámoló a magyarózdi magyar
választópolgárok ellen alkalmazott
hatósági erőszakról.
Pekri Géza levele, melyben beszámol a
Kis-Küküllő vármegye területén
lezajlott súlyos atrocitásokról a magyar
választópolgárok ellen.
A pártelnökség kéri a tagozati
elnökséget a magyar választókat ért
atrocitások részletes kivizsgálására és
jelentéstételre.
Részletes jelentés a kis-küküllő megyei
szavazásról és a magyar választókat ért
erőszakról.
Útbaigazítás a kis-küküllő megyei
magyar választók számára, a
szavazókörzetek részletes
ismertetésével.
Jelentések az 1937. december 20-i
képviselőválasztás napjáról, külön
kiemelve a kis-küküllő megyei
atrocitásokat.
Az 1937. december 20-i
képviselőválasztásokon megvert
bükkösiek nyilatkozatai.
Jelentések a kis-küküllő megyei
választókörletekből a szavazás
lefolyásáról és az atrocitásokról.
73

Dátum
nélkül.

2

1937-12-22

2

1937-12-21

1

1937.

14+1

1937.
december.

2

1937.
december.

7

1937.
december.

7

1937.
december
21. - 1938.

36

Melléklet: A megye
térképe, bejelölve
rajta a
szavazókörletek.

675

Levél Bethlen Györgynek.

679

Levél az igazságügyminiszternek
(román nyelven)

680

Levél Róth Hugó és Róth Félix
kolozsvári ügyvédeknek.

681

Összefoglaló
telefonbeszélgetésekről.
Jelentések.

682697
699

Levél az OMP központi
elnökségének.

700

Levél az OMP központi
elnökségének.

701702
711

Jelentés.

717

Levél az OMP központi
elnökségének.
Választási plakát.

718

Levél az OMP központi
elnökségének.

Egy egrestői földbirtokos beszámol a
faluban történt atrocitásokról.
Bethlen György levele, melyben
beszámol a kis-küküllő megyei súlyos
atrocitásokról és azonnali intézkedést
kér ezek orvoslására.
Bethlen György levele, melyben az
ügyvédek intézkedését kéri a KisKüküllő megyében - jogtalanul letartóztatott magyar képviselők
ügyében.
Telefonértesítés a kis-küküllő megyei
atrocitásokról.
Jelentések a kis-küküllő megyei
választási előkészületekről.
A kis-küküllő megyei tagozat
elnökségének levele, melyben
beszámolnak a választási előkészületek
során felmerülő problémákról.
A kis-küküllő megyei tagozat
elnökségének levele, melyben közli a
képviselőjelöltek névsorát és kéri ehhez
a központi elnökség jóváhagyását.
Jelentés a kis-küküllő megyei
szavazókörletek beosztásáról.
A párt kolozs megyei tagozata közli a
képviselő-jelöltek listáját és a
pártelnökség jóváhagyását kéri.
A lugosi tagozat elnöksége beszámol a
választási előkészületekről.
Választási plakát, mely az OMP krassó
74

január 8.
1937-12-20

2

Dátum
nélkül.

1

Dátum
nélkül.

1

1937-12-18

1

1937-12-21

16

1937-12-04

1

1937-11-26

2

Dátum
nélkül.
1937-11-27

2

1937.

1

1937.

1

1

720

Propaganda plakát.

721

Beszámoló a sajtó részére.

723

Levél az OMP központi
elnökségének.

724

Választási visszaélések
Nyárádköszvényesen.

725743

Jegyzőkönyvek.

744

Levél a marosvásárhelyi
főbírónak (román nyelven).
Levél a megyei választási iroda
alelnökének (román nyelven).

745

746
747

748

Levél a megyei választási iroda
elnökének (román nyelven).
Levél a maros-torda megyei
táblabíróság főügyészének (román
nyelven).
Levél a maros-torda megyei
táblabíróság főügyészének (román
nyelven).

megyei jelöltjeinek nevét tartalmazza.
Az OMP krassó megyei tagozatának
propaganda plakátja.
Rövid beszámoló a bánsági magyar
sajtó részére az OMP jelöltjeinek
kampány körútjáról.
A maros-torda megyei tagozat levele,
melyben beszámolnak a választások
alatti atrocitásokról, melyek halálos
áldozatot is követeltek.
Lakatos János nyárádköszvényesi
plébános bizalmas jelentése a helyi
csendőrségi visszaélésekről.
Az OMP maros-torda megyei tagozata
által felvett jegyzőkönyvek az 1937-es
választások alatt a megyében
tapasztalható csendőrségi
visszaélésekről.
A pártelnökség panasza a szavazó-ívek
kései kiosztásáért.
A tagozati elnökség fellebbezése a
szavazati ívek csendőrségi elkobzása
miatt.
Ugyancsak a fenti ügyben.
Ugyancsak a fenti ügyben.

A maros-torda megyei tagozati
elnökség kéri a letartóztatott mikházi
polgármester, alpolgármester és
pénztáros szabadon bocsátását.
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1937.

2

1937.

1

1937-12-27

1

Dátum
nélkül.

1

1937.
december.

20

1937-12-14

1

1937-12-19

1

Dátum
nélkül.
1937.
december
20.
1937-12-21

2
1

1

749

Levél a választási iroda marostorda megyei elnökének (román
nyelven).

750

Levél a román miniszterelnöknek
és belügyminiszternek.

764

Levél az OMP központi
elnökségének.

766

Levél az OMP központi
elnökségének.

770

Jelentés.

768769

Jelentés.

771773

Jelentés.

774

Jelentés.

775

Levél az OMP központi
elnökségének.

A maros-torda megyei tagozati
elnökség bejelnti visszavonulását a
szenátusi választásokról, a párt tagjait
és a választópolgárokat ért sorozatos
atrocitásokra hivatkozva.
A maros-torda megyei tagozat elnöke
beszámol a nyárádmagyarósi - halálos
áldozatot is követelő - csendőrsortűzről.
A nagy-küküllő megyei tagozati
elnökségnek a levele, melyben
közzéteszi a képviselő választásra
összeállított jelölt listát.
A szamos megyei tagozati elnökség
levele, melyben közzéteszi a képviselő
választásra összeállított jelölt-listát.
Jelentés az 1937. december 22-i
szenátorválasztásról, Szatmár
megyéből.
Jelentés a pártelnökségnek arról, hogy a
képviselői választások idején 120
avasújvárosi magyar szavazót
letartóztatott a rendőrség. Egyúttal
közlik a választások megyeszintű
hivatalos eredményét.
Jelentés 23 szatmár megyei falu
karantén alá vonásáról, a választások
idejére.
Parecz Géza szatmári képviselőjelölt
jelentése a csendőrség túlkapásairól.
A szatmár megyei tagozat elnöksége
beszámol a helyi csendőrségi terrorról.
76

1937-12-21

2

Dátum
nélkül.

1

1937-11-25

1

1937-12-06

1

Dátum
nélkül.

2

1937.
december
20.

2

1937-12-22

5

1937.
december
20.
1937-12-20

1

2

779

Jelentés.

780

Levél az OMP központi
elnökségének.

781

Levél az OMP központi
elnökségének.

782

Jelentés az OMP központi
elnökségének.

784

Jelentés az OMP központi
elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségének.

795

801804
805

Választási visszaélések és
erőszakosságok Szilágy
megyében.
Telefonjelentés.

806

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

807

Levél "Jankónak".

810

Jelentés.

A szatmári tagozat jelentése a hatósági
visszaélésekről a megye egyes
településein.
A szatmári tagozat levele, melyben
beszámol a cenzúra kormánypárti
használatáról.
A szatmár megyei tagozat elnökségének
levele a "járvány" miatt lezárt helyi
falvakról.
Beszámoló a Liberális Párt által a
szatmár megyei sajtótermékekre
gyakorolt nyomásról.
A szatmár megyei tagozat elnökségének
jelentése a hatósági visszaélésekről.
A szeben megyei tagozat elnöksége
közli az elnökséggel a képviselőjelöltek
névsorát.
Hatósági visszaélések Szilágy
megyében a képviselő választások
idején.
Br. Jósika János jelentése a szilágy
megyei választási eredményekről.
"Jankó" aláírású személy kéri a párt
ügyvezető alelnökét, hogy közölje a
belügyminiszterrel, hogy a magyar
választók szavazásának
megakadályozásával csak a Nemzeti
Parasztpárt "malmára hajtanák a vizet."
Inczédy-Joksmann Ödön válaszlevele,
melyben közli, hogy megteszi a kívánt
lépést.
Jelentés a szilágy megyei
77

1937-12-17

1937-12-15

1

1937-12-08

1

1937-12-07

1

1937-12-06

1

1937-12-08

1

1937-12-20

4

1937-12-21

1

1937-12-15

1

1937-12-17

1

Dátum

1

815

Jelentés.

816

Levél az OMP központi
elnökségének.

838839
841

Választási jelentés.

845

846

Körlevél a bánsági tagozat
elnökségétől.
Levél az OMP központi
elnökségének.

852860

Levél az OMP központi
elnökségének.
Levél az OMP központi
elnökségének.
Jelentés az OMP központi
elnökségének.

861864

Levél az OMP központi
elnökségének.

867

Levél Inczédy-Joksmann
Ödönnek.

848

szavazókörletek kialakításáról.
Az OMP bánsági tagozatának
elnöksége közli a részletes választási
eredményeket a régióból.
A bánsági tagozat örömmel értesíti az
elnökséget, hogy Temes-Torontál
megyében egy mandátumhoz jutott.
A párt bánsági tagozatának második
választási jelentése.
Körlevél a választások ügyében,
melyben közlik a jelöltek névsorát.
A torda-aranyos megyei tagozat
elnökségének levele, melyben
beszámolnak a választási
előkészületekről.
A torda-aranyos megyei elnökség közli
a képviselőjelöltek névsorát.
A maros-torda megyei tagozat elnöke
beszámol a választási eredményekről.
A párt udvarhely megyei tagozati
elnöksége beszámol a helyi
választópolgárokat érő hatósági
visszaélésekről és a választási
eredményekről.
A párt udvarhelymegyei tagozati
elnöksége beszámol a választási
propaganda-munkáról.
Olvashatatlan aláírású személy kéri a
párt ügyvezető alelnökét, hogy járjon
közbe a magyar sajtónál a nemzeti
parasztpárti propaganda
felszámolásáért.
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nélkül.
1937-12-22

2

1937-12-24

2

1937-12-06

3

1937-12-02

1

1937-12-08

1

1937.

1

1937-12-22

2

1937.
december
30.

10

1937-12-10

5

1937-11-23

1

79

80

3. OMP bizalmas II. (8, 9)

Csomó és
tételszám
8/24
8/24

Tétel megnevezése
Aradi tagozat levele az
elnökségnek
Elnökségi levél a
togozatoknak

8/29

Értarcsai OMP tagok
levele az Elnökséghez

8/31-32
8/33
8/34-44

Olvashatatlan kézírású
levél
Levél Willer Józsefnek
Táviratok

8/45

Levél Willernek

8/48-49

Olvashatatlan kézírású
levél
OMP körlevél a
tagozatoknak
Tornya Gyula levele
Inczédy-Joksmann
Ödönnek

8/50
8/52

Dokumentum
jelzete

Dokumentum tárgya

Időintervallum

Foliók Megjegyzés

A választási visszaélések
ismertetése.
Felhívás, hogy a választási
visszaélések elleni bűnvádi
feljelentések határideje közeleg és
lépéseket várnak el.
Tájékoztatják arról az Elnökséget,
hogy a csendőrség meggátolta
abban, hogy választási bizottság
alakuló ülésén részt vegyenek és
tagok legyenek.
Olvashatatlan kézírású levél

1927. október
26
1927. október
18

2

1927. július 7

2

Dátum nélkül

3

Választási visszaélésekről tudosít.
Tájékoztatók a visszaélésekről.
(OMP-nek és a
belügyminiszternek)
Késve csatolják a besztercei és a
szebeni választási visszaélésekről
az ismertetőket.
Olvashatatlan kézírású levél

1927. július 19
1927-es
választási év

1
10

1927. július 18

1+1+1

Dátum nélkül

2

Jelentéseket kérnek a választások
lefolyásáról, visszaélésekről.
Felhívja arra a figyelmet, hogy
választási visszaélésekre kell
számítani és ezért a tagozatok

1927. július 7

1

1927. június 17

1

81

1

Ugyanaz a 8/27
tételszám alatt.

8/53-56
8/57

Tornya Gyula kézzel írott
levele
Levél Tornya Gyulának

8/59

Elnökségi levél a
szászrégeni tagozatnak

8/60-62
8/63-64
8/65
8/66-67

Olvashatatlan kézírású
levél
Táviratok
Hátszegi levél
Bánsági levél

8/68-71
8/ 72

Táviratok
Ismertető

8/ 73
8/75
8/76

Fehér megyei tagozati
levél az Elnökségnek
Nagyváradi levél
Kolozsvári levél

8/77
8/78-79

Távirat
Levél Joksmann-nak.

8/80-81

Bethlen György levele a
belügyminiszterhez
Szentkereszthy távirata
Joksmannak.
Belügyminisztérium levele
az OMP-hez.

8/82
8/83

gyűjtsenek össze minden
lehetséges bizonyítékot.
A választások alkalmával
elkövetett visszaélések ügye.
Köszönet kifejezése a javaslatok
közlése miatt.
A választásokon elkövetett
sérelmek ismertetését megkapták,
és intézkedni fognak.
Olvashatatlan kézírású levél

1927. június 29

4

1927. június 23

1

1927. július 23

2

Dátum nélkül

4

Választási sérelmek.
Választási sérelem ismertetése.
Tájékoztató arról, hogy nem
történt választási visszaélés.
Választási sérelmek.
Máramaros megyei választások
ismertetése.
A választási kampány,
választások, sérelmek ismertetése.
Sérelmek ismertetése.
A választási eredmények,
sérelmek.
Csík megyei választások.
Fogaras megye körzeteinek
eredményei. Mellékelve a táblázat
Választási ügyek.

1927
1927. július 12
1927. július 12

2
1
2

1927
Dátum nélkül

4
2

1927. július 9

2

1927. június 27
1927. július 8

2
1

1927. június 20
Dátum nélkül

1
2+1

Dátum nélkül.

3

Tájékoztatja arról, hogy Duca
lecserélte a sérelmezett prefektust.
Tájékoztató arról, hogy a
választási plakátokat ismét

Dátum nélkül

1

Dátum nélkül

1
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8/84

Kis-küküllő megyei
tagozati levél

8/85

Kis-küküllő megyei
tagozati levél
Táviratok
Levél InczédyJoksmannak

8/86-90
8/91

8/92

Kis-küküllő megyei
tagozati levél

8/94
8/95-102

Ismeretlen anyag
Kis-küküllő megyei
különböző anyagok

8/103

Fogarasi levél

8/147-159

Különböző iratok
összegyűjtve
Különböző iratok
összegyűjtve
Különböző iratok
összegyűjtve
Különböző iratok
összegyűjtve
Különböző iratok
összegyűjtve
Különböző iratok
összegyűjtve

8/134-139
8/114-123
8/124-133
8/104-111
8/225-229

kihelyezhetik, feltételek mellett.
Tájékoztatják arról az Elnökséget,
hogy a prefektus meggátolta a
magyar nyelvű tájékoztató levelek
szétosztását.
Ugyanazon ügy további
fejleményei.
Választási sérelmek
Tájékoztatja, hogy a választási
kampánykörúton nyilvános
összejövetelt nem tarthatott.
Karantén elrendelése és más
sérelmes intézkedések
ismertetése.
Ismeretlen anyag
Váalsztási sérelmek (autók csak
engedélyeel közlekedhetnek,
karantén stb.)
Ismerteti, hogy megtiltották, hogy
nyilvános gyűlést tartsanak.
Arad megyei választási sérelmek.

1927. június 19

1

1927. június 25

1

1927
1927. július 1

5
1

1927. július 5

2

Dátum nélkül
1927. nyara

1
8

1927. június 27

1

1927

17

Bihar megyei választási sérelmek.

1927

13

Brassó megyei választási
sérelmek.
Csík megyei választási sérelmek.

1927

15

1927

14

Háromszék megyei választási
sérelmek.
Kisküküllő megyei választási
sérelmek.

1927

12

1927

5

83

Össze-vissza van a
tételszámozás.
Össze-vissza van a
tételszámozás.

9/1

Különböző iratok
összegyűjtve
Különböző iratok
összegyűjtve
Különböző iratok
összegyűjtve
Különböző iratok
összegyűjtve
Különböző iratok
összegyűjtve
Különböző iratok
összegyűjtve
Különböző iratok
összegyűjtve
Hegedüs Nándor levele

9/2-9

Táviratok

9/10

OMP levél Szilágycsehre

9/12

Újhelyi Sándor (ügyvéd)
levele az Elnökséghez

9/18-20

Különböző anyagok
(távirat, levél)
Különböző anyagok
(távirat, levél)

8/140-144
8/214-224
8/230-235
8/241-245
8/247-251
8/252-286
8/1-23

9/21-22

Kolozs megyei választási
sérelmek.
Maros-Torda megyei választási
sérelmek.
Szatmár és Szilágy megyei
választási sérelmek.
Temes-Torontál megyei választási
sérelmek.
Torda-Aranyos megyei választási
sérelmek.
Udvarhely megyei választási
sérelmek.
Általános választási sérelmek

1927

6

1927

13

1927

7

1927

11

1927

7

1927

49

1933

27

Tájékoztat, hogy részt vesz az
udvarhelyi propaganda
előkészítésében.
Különböző tagozatok jelentései
(választási kartell megkötése,
fellebezések a bíróságon stb.)
Tajékoztató arról, hogy a
fellebezést a bíróság elutasította,
és ajánlják a tagozatnak, hogy a
törvényes kereteket tartsák be.
A szilágycsehi választások
ügyében tájékoztat arról, hogy
mellékelve küldi a fellebbezéshez
szükséges iratokat.
A mezőfényi választási
fellebbezés ügye.
A csalánosi választási fellebbezés
ügye.

1932. novmeber
17

1

1932-1933

8

1933. március 7

1+1

Mellékelve az
előbbi érdeklődés.

Dátum nélkül

1+4

Mellékelve
különböző levelek a
szilágycsehi
fellebezés ügyében.

1933 márciusa

4

1933 márciusa

2
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9/23

Jegyzőkönyv

9/24, 26,
27

Levelek

9/29, 28,
36
9/35-37

OMP körlevél a
tagozatoknak
Bethlen György levele az
udvarhelyi tagozathoz
Bihari tagozati levél az
Elnökségnek

9/38

9/39-47

Gyűjtött anyagok
Gyergyószentmiklósról

9/48-5ö

Különböző anyagok
(távirat, levél)
Különböző anyagok
(távirat, levél)
Tatrangi levél

9/51-53
9/54-55

9/56-62
9/63
9/64-76
9/77-86
9/87
9/88-89
9/90-98
9/106-111

Anyagok
Péterffy Jenő levele az
OMP elnöknek
Levelek
Levelek
OMP levél Vikárius
Ferenc ügyvédnek
Levelek
Levelek (román nyelven)
Levelek

OMP Kis-küküllőtagozatának
intézőbizottsági ülése.
Különböző ügyek (zsidó-magyar
paktum Szilágy megyében,
szebeni paktum stb.)
Utasítások az elkövetkező
helyhatósági választásokra.
Felhívja a figyelmet a választások
fontosságára.
Tájékoztató arról, hogy a
választásokon a Parasztpárttal
indulnak közösen.
Levél, mellékletek, prefketusi
határozatok a gyergyói
választások ügyében.
A csíktaplocai fellebbezés ügye.

1932. november
19
1932 vége

2

1932. november

3+1

1932. november

2+1+2

1932. november
16

1

1932-1933

11

1933 február

3

A szárazajtai választások.

1933 február

3

A választási csalások miatt az
Elnökség forduljon a „Comitetul
Local de Revizuire-hez.”
Uzoni választások ügye.
Beszámoló a papolczi váalsztási
fellebbezési tárgyalásról.
A lupényi választások.
A radnóti választások.
A marosugrai fellebezést közlik
vele.
Középlaki választások.
Sáromberkei választások.
Kiskolcsi választások.

1933. február 19 1+1
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3

1933. január
1933. február 9

1ö
1

1933 január
1933 január
1933. január 2ö

13
12
2

1933. január
1933. január
1933. február

2
13
6

Fordított számozás

9/105-1ö1
9/100-99
9/112

Levelek
Levelek
Levél a nagykárolyi
tagozatnak

9/123-128
9/116-122
9/113-115
9/162-154
9/153-148
9/146-130

Levelek
Levelek
Levelek
Levelek
Levelek
Levelek, jegyzőkönyvek,
határozatok (román
nyelven is)

Sáromberkei választások.
Nyárádszeredai választások.
Tájékoztató arról, hogy a
fellebező bizottság a magyar listát
jelentette ki megválasztottnak.
A tordai választások.
A várfalvi választások.
A szaniszlói választások.
Korondi választások.
parajdi választások.
Székelyudvarhelyi választások.

86

1933. február
1933. március
1933. január 26

5
3
1

1932. január
1933. február
1933. február
1933. január
1933. január
1933. február

8
8
3
11
6
21

Fordított számozás
Fordított számozás

Fordított számozás

4. OMP bizalmas III. (10, 11, 12)
Csom
ó és
tételsz
ám
1-66

Tétel megnevezése

112114
115

Táblázat

Törvényjavaslat

OMP Temes-Torontál megyei
levele az Elnökségnek

121

Romániai Dalosszövetség levele
az OMP Elnökségének
Pénztári kimutatás

1-17

Kimutatás

19-29

Tagozati levelek

Dokumentum
jelzete

Dokumentum tárgya

Időinterv
allum

Foliók

A „Szövetséges és TársultFőhatalmak” valamint Románia között
1919. évi december 9-én Párizsban
kötött kisebbségi szerződés 11.
cikkében biztosított kulturális
önkormányzat életbeléptetéséről.
A Magyar Párt alkalmazottainak
fizetése
A sérelmeket sorolja fel a bánsági
magyar iskolák ügyében.

Dátum
nélkül

66

1923

3

1927.
november
3
1930.
május 22
1923

3

1929

10

Támogatás kérése egy dalverseny
megszervezéséhez.
Az OMP pénztárába befizető
személyek listája.
A királyhágómelléki református
egyházkerülethez tartózó községek
állami, magyar tannyelvű elemi iskola
építésére voltak kényszerítve, a
fenntartási költségekkel is őket
terhelték.
Kalotaszegi, maros megyei, fogarasi,
szatmári,
87

1
1

Megjegyz
és

30-50

Az erdélyi rom. kath. püspökség
adatközlése

51-56

Határozat

57

Szatmári városi tagozati levél az
Elnökséghez

58-67

Szatmári iskolák levelei az
Elnükségnek

68-76

Háromszéki tagozati levél az
Elnökségnek

77-78

Román nyelvű levél

79

Kimutatás

80
82-83

Temesvári rom. kath. püspökség
levele az OMP-hez
Udvarhelyi tagozati levél

84-85

Szilágy megyei tagozati levél

A püspökségi körlevélre (melyben az
iskolai sérelmekre kérdezett rá)
küldött jelentéseknek a kivonata
megyei lebontásban.
A sváb iskolák ügyében a harcot
megindító szatmár megyei
közigazgatási bizottsági határozat.
Tájékoztató a városi felekezeti iskolát
megszüntetését illetően.
Szatmári rom. kath. leánylíceum, rom.
kath. tanítóképző, ref. fiúgimnázium,
ref. leánygimnázium és a ref. felső
kereskedelmi iskola tudosítása a
sérelmes intézkedésekről és
mellékelve az ezt előíró rendeletek.
Az iskolaügyi sérelmek ismertetése
községekre lebontva. Mellékelve
rendeletek.
Bihat megyei névelemzési határozat.
A királyhágómelléki Ref.
Egyházkerület kimutatása a felekezeti
iskolák helyzetéről.
Sérelmek felsorolása
Sérelmek ismertetése és csatolva egy
szülő levele.
Névelemzési sérelmek ismertetése és
mellékelve a rendelet.

88

1929

20

1929-30

6

1929.
augusztus
5
1929.
júliusa

1

1+4+1
2+2+2
+1

1929.
8+2
szeptembe
r7
1929.
2
március 2
1929.
1
október 17
1929.
július 12
1929.
augusztus
12
1929.
augusztus
9

1
1+1

1+1

86-88

Szatmárnémeti ref. lelkészi
hivatal levele

91-96

Szatmári levél az Elnökségnek

99-104 Kimutatás

Az iskolákat ért sérelmeknek a
bemutatása. Mellékelve a táblázatokba
lebontott kimutatása.
Az iskolai ügyek közlése, mellékelve
a nagykárolyi ref. egyházmegye
levele, kimutatás az egyházmegye
román kerületének iskoláiról, végül
egy levél az elemi iskolák helyzetéről
és mellékelve a kitültött kérdőív.
A Kis-Küküllő megyei magyar
tannyelvű iskolákról.
A Csík megyei magyar tannyelvű
iskolákról készült táblázat.
Az Arad megyei magyar tannyelvű
iskolákról készült táblázat.

106

Kimutatás

107112

Kimutatás

113114
115

Kimutatás

116

Kimutatás

A máramarosszigeti iskolák helyzete.

117120

Kimutatás

122

Elnökségi levél a TemesTorontáli párttagozatnak

Hunyad megye rom. kath. iskolái,
Fogaras megye, Kolozs megye
iskoláiról.
Újabb adatok beküldését várják az
iskolák ügyében.

123125

Kimutatás

Levél a nagybocskói ref.
lelkészi hivataltól

A nagykolcsi állami iskola tanulóinak
ismertetése.
Elemi iskola ismertetése.

Szilágy megyéből, mindkét (rom.
kath. és ref.) felekezeti iskolák,
89

1927.
szeptembe
r 16
1927.
szeptembe
r 24

1+4

1927

7

1927

7

1927.
szeptembe
r 18
1927.
október 11
1927.
szeptembe
r5
1927.
augusztus
31
1927

9

1927.
szeptembe
r 29
Dátum
nélkül

1

3+1+1
+1+1

2
1

1

4

3

Szolnok-Doboka és Torda-Aranyos
megyékből
Ref. egyházkerület pénztárának
nyomtatványa.
Torda megye

126

Kitöltetlen formanyomtatvány

126

Kimutatás

127

Nagyenyedi levél az
Elnökségnek

Az állami elemi iskolák felsorolása.

129

OMP levél Kozma Imre
(marosludasi ref. lelkész)

Kérés, hogy a környékbeli iskolák

131

Levél Majláth Gusztáv Károly
püspöknek

Olvashatatlan

132

Levél a nagyszebeni tagozattól

133

Levél az erdélyi ref.
egyházkerülethez
OMP levél a bukaresti
pártirodának
Levél az Elnökségnek

Nagyszebeni tagozat jelentése iskolai
ügyekről
Felekezeti iskolák felőli érdeklődés.

134
136

137139
139140

Levél a parlamenti csoportnak

141

Willer levele az Elnökséghez

142

OMP levél Temes megyei

Levél

Temes megyei iskolaigazgatói állás
ügye.
Az előző év (1927) készült iskolaügyi
felmérés óta beállt változásokról
érdeklődnek, ugyancsak iskolaügyben.
Temes-Torontáli tagozat jelentése
Denta község iskolaügyében.
Olvashatatlan

Kijelenti, hogy elküldte jelentését az
iskolaüggyel kapcsolatban.
Közlik, hogy a felterjesztették a dentai
90

Dátum
nélkül
Dátum
nélkül
1928.
január 14
vagy 19
1927.
augusztus
24
1928.
március
25
1928.
június 22
1928.
június 21
1928.
július 5
1928.
március
31
1928.
február 18
1938.
március
31
1928.
július 12
1928.

1
1
1

1

2

2
2
1
2

4
4

1
1

tagozatnak

iskolaügyet, azonban választ még nem
kaptak.
Két iskola német tannyelvűvé válását
jelentik és intézkedéseket kérnek.

143

Nagykárolyi tagozati levél az
Elnökségnek

144

Helyben

145154
158

Ismeretlen anyag (valószínűleg
levélboríték)
Kimutatás

159160

Marosludasi tagozati levél

Iskolaügy, mellékelve a táblázatos,
részletes kimutatás.

161

Marosvásárhelyi tagozati levél

164

Aradi jelentés

Iskolaügy, mellékelve a táblázatos,
részletes kimutatás.
Iskolaügy

165

Rom. kath. Státus
igazgatótanácsának levele

Marostorda megye felekezeti
iskoláinak a felsorolása.

166167

Kalotaszegi tagozati levél

Iskolaügy, mellékelve a táblázatos,
részletes kimutatás.

169

Kimutatás

A váralmási iskola.

Maros-Torda megye iskolaadatai nem
érkeztrek be, ezért kérik az érintett
felekezetekkel való kapcsolat
felvételét.
Különböző megyék nevei szerepelnek
Az iskolákról készült táblázat.

91

július 9
1928.
1
szeptembe
r1
1927.
1
október 31

Dátum
nélkül
1928.
november
19
1927.
szeptembe
r 14
1928.
május 26
1928.
május 3
1927.
november
18
1927.
szeptembe
r 20

9

1927.
augusztus
23

1

1

1+2

1+4
2
1

1+3

A
melléklete
k két
példányba
n.

171

Fogarasi levél

Iskolaügy.

172

Ref. levél az Elnökségnek

173

Kimutatás

Kolozsvár környéki ref. iskolák
helyzete.
Hosszúmező (Máramaros) iskolák.

174

Brassói levél

Iskolaügy, mellékelve a táblázatos
kimutatás.

176

Kimutatás

Marostorda megyei felekezeti iskolák
felsorolása.

178

Levél a háromszéki tagozattól

180

Kimutatás

Iskolaügy, mellékelve a táblázatos
kimutatás.
Magyar ref. iskolák.

181

Besztercei tagozat levele

Iskolaügy

182183
184

Kimutatás

Naszód megyei magyar iskolák

Kimutatás

Unitárius elemi iskolák

185186
188191
192193

Kimutatás

Csík megye iskoláinak helyzete.

Kimutatás

Bihar megye és Nagyvárad felekezeti
iskoláinak kimutatása.
Inaktelke helyzete.

194195

Kimutatás

Kolozsvári levél

A magyar tannyelvű állami iskolák,
tagozati iskolák, román tannyelvű
92

1928.
január 25
1928.
január 16
1927.
augusztus
30
1927.
szeptembe
r4
1927.
novmeber
5
1928.
június 9
1928.
január 2
1928.
június 7
1928.
június 1
Dátum
nélkül
Dátum
nélkül
Dátum
nélkül
1928.
március
29
Dátum
nélkül

2
1
1

2+1

4

1+3
1
1+1
3
1
5
8
1+1

4

197

Udvarhelyi levél

201205

Levelek és kimutatások

12/1

Tanügyminiszteri levél (román
nyelven) a kolozsvári magyar
zenefőiskola igazgatójának
Mikó Imre gyűjtése

3-72

74-179 Mikó Imre gyűjtése
186245

Mikó Imre gyűjtése

iskolák, végül pedig felekezeti iskolák
összesített táblázatai, megyékre és
egyházmegyékre lebontva.
Az iskolaügyi összesítés felterjesztése.
Temes-Torontál, Szeben, és AranyosTorda megye iskoláinak az
ismertetése.
A tanárok román nyelvvizsgájáról,
diplomakibocsájtásról.
14 %-os iskolai segély részesedésének
ügye, beiratkozási sérelmek, a
csíkmadarasi rom. kath. iskola
elsorvasztása, további iskolai
sérelmek, román nyelvű levelezés a
váradi ref. püspökség és a
tanügyminisztérium között, a
tanügyminisztérium rendelete a
beiratkozásokkal kapcsolatban, ref. és
unitárius beiratkozási sérelmek.
Névelemzés ügye, személyi
kimutatásokkal.
Az 14 %-os iskolai segély ügye
(levelezések a vezető politikusok,
egyházatyák stb. között), magyar
tanulók román hittanórára
kényszerítése, vallási ünnepélyek
engedélyezése, állami magyar
tagozatok, felekezeti iskolák
nyilvánossági joga, jogegyenlőtlenség
a román és magyar felekezeti iskolák
93

1927.
1+3
október 24
1927.,
5
1928.
1938.
június 1

1

1936-1938 3+3,
11, 4,
7, 4, 3,
13

1936-1938 63
1935-1938 14, 10,
9, 4,
14, 12,
14,

között.
247278

Mikó Imre gyűjtése

Felekezetközi értekezlet
megbeszélései (iskolaügyi javaslatok,
állami iskolák magyar tagozatainak
megszűntetése.
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1936-1938 33

4. OMP bizalmas IV. (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

Dokumentum tárgya

Időinterv
allum

Foliók

Tájékoztató Gyárfás Elemér benyújtott
törvénymódosító javaslatáról.
Az elbocsájtott vasutasok ügye
(tagozati levelek, táblázat az
elbocsájtottak névsorával.

1933.
március 2
1934.
júliusaugusztus

2

Levelek, határozatok

Tagozatok levelei az Elnökséghez,
csatolva a román nyelvű elbocsájtó
rendelkezések a CFR alkalmazottak
ügyében.

1934-1936 26

Aradi, bihari tagozati levelek,
továbbá nyugdíjegyesületk
levelei az Elnökséghez és a
bukaresti pártirodához

Nyugdíjasok kérései, sérelmeiknek a
felsorolása (CFR alkalmazottak).

1927-1929 14

A CFR alkalmazottak (volt MÁV
alakalmazottak) táblázatos kimutatása,
nem tettek esküt a román államra,
ezért nem részesülnek nyugdíjban,
ennek érdekében történt
felterjesztések.
Jakabffy Elemér kézirata, belső
használatra, bírálatra ajánlva.

1929-1934 20

Csom
ó és
tételsz
ám
13/3

Tétel megnevezése

13/ 425

Levelek, határozatok

13/
26-93

13/
208295

Levél Széles Józsefnek

13/
Tagozati levelek, OMP levele a
12-298 miniszterelnökhöz

13/4665

Törvénytervezet az etnikai
kisebbségekről

Dokumentum
jelzete

95

Dátum
nélkül

13

20

Megjegyz
és

Rendezete
ln a csomó
és
tételszám
sorrendje
Rendezete
ln a csomó
és
tételszám
sorrendje
Rendezete
ln a csomó
és
tételszám
sorrendje
Rendezete
ln a csomó
és
tételszám
sorrendje

13/6671
13/207
-286

A Magyar Szövetség szervezeti
szabályzata és programja
Feljegyzések a mezőgazdasági
ingatlanforgalom korlátozásáról

13/288 A gyulafehérvári nyilatkozat
13/322 Szózat Románia magyar
-323
választópolgáraihoz
13/326 Elnöki tanácsülés
-335
jegyzőkönyve, napirendi
pontokkal
14/1-7 Agrárreform-törvény

14/813

Emlékirat agrárreform-ügyben

14/
295

Kimutatás

14/
321
14/
329
14/330
-332

Nagyváradi tagozat levele az
Elnökségnek
Ismertelen anyag
Ismeretlen levél

14/334 Ismeretlen személy levele

A Magyar Szövetség szervezeti
szabályzata és programja
Az 1923-as és az 1938-as
alkotmányok mezőgazdasági
területekkel foglalkozó
rendelkezéseinek értelmezése,
kimutatás a magyarság számára
sérelmes mivoltukról.
Román nyelvű példány
Felhívás az 1922-es választásokon
való részvételre, valamint a Magyar
Szövetség választási programja.
Napirendi pontok és mellékelve a csíki
szenátorválasztás elemzése.

1921

3

1938

18

1918
1922

1
3

1925.
április 25

1+6

Erdélyre (Bánát és a többi részekkel
együtt) vonatkozó agrárreform törvény
erdetijének Bethlen Pál általi fordítása.
Az aradi gazdasági egyesület
emlékirata a bukaresti kormányhoz.

Dátum
nélkül

8

1920.
november
10
Dátum
nélkül

9

1938.
március 8
Dátum
nélkül
1935.
december
8
Dátum

1

Az 1937-es választás (Kolozs megyei
OMP jelöltek és a szavazóhelyek
beosztása) bemutatása.
Ostromállapot miatti sérelmek
ismertetése.
Adóbefizetés ügy.
Közigazgatási bírói törvény
intézkedéseinek elemzése. Sérelmek.
Több pontban kifejti véleményét
96

2

1
3

4

Rendezete
ln a csomó
és
tételszám
sorrendje

Titulescu külügyminiszterhez
15/ 12

Bethlen György felhívása

15/
10-11

Választási felhívás

15/ 13

Magyar Nép Mezőgazdaság
rovata
Székely Közélet

15/
47-108

15/132 Székely Napló
15/
118128

Újság

15/111
-112

Erdélyi hírlap

Titulescu revizióellnes, román
függetlenség stb. kijelentései miatt.
Bethlen György a magyar
választókhoz. Mellékelve Balogh
Artúr: Készüljünk az országos
választásokra beszéde.
Kisküküllőmegye magyar
választóihoz szól Pekri Géza és Vajda
Béla
Mit kell tudni az új földadóról

nélkül

Különböző évfolyamok számaiból
részek, amelyek az OMP
választásokon elért eredményeit
ismertetik, az OMP állásfoglalása a
gazdasági világválság ügyében,
Minden választónak tudnia kell.
Közérdekű információk.
A választási eredmények ismertetése,
elemzése, célok megjelölése.

Bernády György válasza Zágoni
István levelére.

15/136 Ellenzék
,
15/140

Krenner Miklós felhívása a magyarság
vezéreihez. Az erdélyi rom. kath.
Státus világi elnököt választott.

16

A Monitorul Oficialban (Hivatalos

Földbirtokrefom-törvény

97

1937.
december
7

2+2

1937.
december

4

1932

2

1931
október
17, 1934.
május 28,
1935.
február 2
1927.
július 6
1927

9

Rendezete
ln a csomó
és
tételszám
sorrendje

1

1927.
4
augusztus
9
1927.
1+2
szeptembe
r 4., 1923.
október 26
1921
14

Rendezete
ln a csomó
és
tételszám
sorrendje

16

Melléklet a Gazeta Oficială
magyar kiadásához

16

Vas Gusztáv tanulmánya

17/1-4

Tagozati (bánsági),
dalosszövetségi levelek az
Elnökséghez
Gyűjtő-ív

Közlöny) 1921. július 30-i számában
közzétett törvény magyar fordítása.
A saint-germain-i békeszerződés
pontjai.

1920.
szeptembe
r
1930.
május 27
1929.

8

1930

16

1929.
november
e
1930

1+1+1

18/1012

Elnökség levelezése a Státussal

Az erdélyi magyar színészet jövőjének
a megmentése.
Megvitatása annak, hogy a műkedvelő
csoportokat is ölelje fel az Országos
Dalosszövetség.
Az erdélyi összes egyház
agrársérelmei. Táblázatok,
egyházközségekre lebontva.
Kérik a kimutatások beküldését.

18/1319

Kimutatások

A rom. kath. egyház birtokviszonyai.

18/
20-24

Fogaras megyei ref. lelkészi
hivatalok lvelezése a
püspökséggel, OMP
elnökséggel
Státus igazgatótanács levele az
OMP Elnökségének

Birtokviszonony, sérelmek.

1930.
március

8

Ingatlankimutatások.

1929.
október 9

6

Fogaras megyei ref. lelkészi
hivatalok lvelezése a
püspökséggel, OMP
elnökséggel
Temesvári püspük levele

Birtokviszonyok, sérelmek.

1930.
március

7

Agrárkisajátítás ismertetése.

1929.
július 8

1

18/1-9

18/2530
18/3135

18/36
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4
5

11

Két
példányba
n.

Két
példányba
n.

Két
példányba
n.
Két
példányba
n.
Két
példányba

18/37/
38

Nagyváradi ref. egyházkerület
levele

Tájékoztató, hogy küldik a javított
kimutatás, mellékelve is van.

18/39

Szatmári rom. kath.
egyházkerület levele

Tájékoztató, hogy küldik a javított
kimutatás, mellékelve is van.

18/40

OMP levél a Királyhágómelléki
ref. egyházkerület püspökéhez

Pontosítások vár az Elnökség

1929.
1
október 30

18/41

Kimutatás

Az evangélikus egyház
földbirtokainak helyzete.

1929.
augusztus

18/43

Levél az unitárius egyház
Képviselő Tanácsától

Földbirtok agrárreform előtt, illetve
után.

1929.
2
október 28

18/44

Fogarasi levél az Elnökségnek

Oláhújfalusi alapítvány román állami
akadályoztatása.

1930.
július 26

2

18/14

Ingatlan kimutatás

Dátum
nélkül

1

19/111
20/113

Gyászjelentések
Levelek, törvényszéki
határozatok

Mennyi birtok volt, és mennyi van
kisajátítva. ( Gyulafehérvári Rom.
kath. püspökség)
Jeles közéleti személyiségek
gyászjelentései.
Az újságok kettős (magyar) helységek
írását tiltó, indokló határozatok

21/166
22/ 140

Levelek (tagsági, elnökségi),
preketura határozatok,
Levelek (elnökségi, pártiroda) a
különböző román
minisztériumokhoz (belügy,

Az újságok cenzurázásank ügye
(kettős helységnév-használat)
Az OMP közbenjárása a szász
1936-37
egyetem és a hét bíró vagyonügyében.
Bethlen György levele ezügyben.
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1929.
november
13
1929.
július 24

1+1

1+1

1

1930-1935 11
1933,
20
1935,
1936.
1934-1937 68
40

n.
Két
példányba
n.
Két
példányba
n.
Két
példányba
n.
Két
példányba
n.
Két
példányba
n.
Két
példányba
n.
Két
példányba
n.

23/151

24/140

tanügy, gazdaságügy)
Levelek, jegyzőkönyvek,
alapszabályzat, felhatalmazás

Levelek

A Kolozsvári Magyar Főiskolai
Hallgatók Egyesületének
megalakulása körüli eseménysorozat.
(A Diáksegélyező Bizottság
jegyzőkönyvei)
A Romániai Mgyar Népközösséghez
köldött, illetve Bukarestből jövő
utasítások különböző ügyekben
(diáksegélyezés, munkás
szabadegyetem, színházügy
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1938-1939 51

1940

40

Két
pládányba
n

OMP bizalmas 7.
Csomó és
tételszám
7/2.

Tétel megnevezése

7/3

Certificar

7/4

Jelöltek száma
megyénként
Választási iratok, röplapok

7/5-7/9

Megállapodás

7/10-11

Bánffy Ferenc: Egy
konkluzió megindoklása

7/15

Hans Otto Roth levele
Bethlen Györgyhöz.
A Városi és Falusi
Dolgozók Blokkjának
röplapja
Maros megyei OMP röplap
OMP képviselőjelölt lista
megyénként
Levél Hans Otto Rothnak

7/17

7/18
7/21
7/24

Dokumentum Dokumentum tárgya
jelzete
Az OMP és a Német Párt közti választási
megállapodás.
Igazságügyi minisztérium hozzájárulása a
választási paktumhoz

Időintervallum Foliók Megjegyzés
1927. június 14. 2
1927. június 14.
1

Különböző magyar nyelvű az OMP-vel
szemben álló pártok röplapjai illetve a
Zsidó Nemzeti Szövetség elleni OMP
röplap.
Egy volt magas rangú magyar tisztviselő
Liberális Párt melletti nyilatkozatának
cáfolata

1927. július

6

2

1927. június 24. 2
Magyar és román nyelvű röplapok

2

1
2
Levél Hans Otto Rothnak arról, hogy az
OMP IB is elfogadta a választási
megállapodást

7/26-27, 51- Az 1927. évi választással
52,
kapcsolatos iratok
60,66,71,
101

1927. június 16

1

1927. július

25

73, 77,
79,81,83,85,
86,88,89,
90,
7/94
Leitner Mihály levele Paál
Árpádhoz
7/109

7/110-301

7/319-323

7/25

7/372
7/379-383

7/384-385

7/394
7/430-452

Zágoni István jelölt
ajánlatai az OMP
elnökségének
OMP belső levelezés az
1927-es választások
alkalmával
OMP belső levelezés az
1934. évi választások
alkalmával
A magyar Párt Választási
Kátéja

A zsidóság leválásának ellensúlyozására
képviselőjelöltnek jelentkezik Hunyad
megyében
Bárdos Péter, Teleki Ádám, Fehér Dezső,
Hexner Béla,

1927. jún. 11.

1927. június 14. 2

Az 1927-es választások levelezése az
OMP elnökség és a megyei szervezetek
között
1933-1934.

12 pontos részletes leírása a választói
teendőknek.

Az Unitárius Egyház
levele az OMP vezetéséhez
A kereskedelmi és
iparkamarai választások
erdélyi jelöltlistája
Az 1934-es választás OMP
iratai

Abrudbányai Edét javasolják parlamenti
képviselőnek

Bethlen György levele az
OMP elnökségéhez
Az 1934-es választás OMP
iratai

A december 4-i NLP-i Lapedatu
miniszterrel folytatott tárgyalásokról.
belső levelezés

1

17

23

1926? Averescu
Néppárti
választásának
időszaka
1933.
november 25.

2
4
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1933.
2
november,
1934 január
1933. december 2
5.
18

7/453-454

7/474-476
7/501-517

7/70

Sürgősen elintézendő
bánsági magyar
kívánságok
1934-es parlamenti
választások, OMP
1934-es parlamenti
választások, OMP
Nagyvárad c. lap jelentése
az OMP Nagyváradi
Tagozatának

1934-es választási paktumelőkészületek
részeként

1

Csík megyei megállapodás + jelölési
jegyzőkönyv
Kisküküllő megyei választási röplapok,
tájékoztatók, jelöltállítással kapcsolatos
levelezés
A lapszerkesztőség jelenti, hogy a Keleti
Újság a Dél-Amerikai kivándorlást
szervező hirdetést közölt.

5

103

9

1930. február 4. 1

