
dr. Szoboszlay László, Nyárádszentbenedek, képviselõ,
Metz Vilmos, tanár, Nagyszeben és Szeben megyei tagoz. elnöke
Pekri János, Dicsõszentmárton, tagozati elnök
dr. Fábián László, Barót, tagozati elnök
gróf Teleki Ádám, Marosújvár, tagozati elnök
dr. Vetzák Ede, Nagykároly, tagozati elnök
Bakó Ignácz, Szatmár, városi tagozat ügyvezetõ elnöke
dr. Meskó Miklós, Déva, intézõbizottsági tag
Sebestyén Árpád, Szászváros, tagozati elnök
dr. Széll Lajos, Arad, tagozati h. elnök
dr. Abrudbányay Ede, Szamosújvári tagozati elnök, és a nagygyûlés által válasz-
tott intézõ b. tag
dr. [olvashatatlan] József, int. biz. tag
dr. Gabányi Imre
dr. Inczédy-Joksmann Ödön
Béldi Kálmán gróf
dr.Török Andor, Kézdivásárhely
Takácsy Miklós, Arad megyei Elnökség megbízása
dr. Ferencz József
Barabás Béla
Gombos Benõ dr., pártellenõr

Fasc. 1, fol. 131-135, gépelt tisztázat, összefûzött, hátlapján pecsét.

16.
Jegyzõkönyv

Felvétetett Gyergyószentmiklóson, 1926. október 10-én du. 3 órakor,
az Országos Magyar Párt Intézõbizottságának ülésérõl.

Jelen vannak: dr. Abrudbányai Ede, br. Ambrózi Andor, dr. Barabás Béla, dr.
Ciffra Kálmán, Domahidy Elemér, dr. Ferencz József, dr. Gabányi Imre, Görög
Joachim, dr. Inczédy Joksman Ödön, dr. Issekutz Viktor, Kispál László, Krenner
Miklós, Korossy György, dr. Meskó Miklós, dr. Nagy Jenõ, dr. Paál Árpád, dr. Paál
Gábor, Purgly László, Sándor József, gr. Toldalaghy Mihály, dr. Thury Kálmán,
dr. Váradi Aurél, dr. Zima Tibor stb.

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

1. Elnök üdvözli az újonnan megválasztott int. bizottsági tagokat, s az ülést
megnyitja.

2. Elnök indítványozza, hogy Inczédy Joksman Ödön alelnököt az intézõbizott-
ság az ügyvezetõ alelnöki hatáskör ellátásával bízza meg.
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Intézõbizottság dr. Inczédy Joksman Ödönt egyhangúlag az ügyvezetõ alelnöki
hatáskör ellátásával megbízza.

3. Ugron András indítványozza, hogy jegyzõkönyvi köszönet és elismerés
szavaztassék dr. Váradi Aurél elnöki tanácstagnak, ki az ügyvezetést ideiglenes
minõségben, a legnagyobb lelkiismeretességgel és odaadással ellátta.

Intézõbizottság dr. Várady Aurélnak az ideiglenes minõségben kifejtett ügyvezetõi
eredményes munkásságáért legteljesebb elismerését nyilvánítja, és jegyzõkönyvi köszö-
netet szavaz.

4. Ciffra Kálmán indítványozza, hogy az int. bizottság az elnöki tanácstagi
helyeket olyképpen töltse be, hogy újból választassanak meg az eln. tanácsnak volt
tagjai, gr. Teleki Arctur alelnökké történt megválasztása folytán megüresedett
helyre Ugron Istvánnak, az O. M. P. v. elnökének megválasztását ajánlja.

Int. bizottság Ciffra Kálmán indítványát egyhangú lelkesedéssel elfogadja, a volt
eln. tanácstagokat, valamint a megüresedett helyre Ugron Istvánt elnöki tanácstagokká
választja.

5. Dr. Krenner Miklós üdvözli a megválasztott int. bizottságot, és bejelenti, hogy
az ún. reformcsoport képviselõi az int. bizottság munkálataiban75 részt óhajtanak
venni, különösen hangsúlyozza, hogy szabálytervezetet kidolgozó albizottság mun-
kájában óhajtanak nagyobb tevékenységet kifejteni.

Tudomásul vétetik
6. Dr. Nagy Jenõ indítványt terjeszt elõ, hogy a Magyar Párt központi vezetõsége

a parlamenterek útján tegye meg a megfelelõ lépéseket a megszüntetett
csíkszentmártoni j.-bíróság visszaállítása érdekében.

Intézõbizottság ezen ügyben szükséges lépések megtételével az elnöki tanácsot
bízza meg.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.

K. m. f.
Dr. gróf Bethlen György s. k.
elnök
Dr. Deák Gyula s. k.
jvk.-vezetõ fõtitkár

Fasc. 1, fol. 136-137, gépelt tisztázat.
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