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ANGLIA

rE
xte

rn

e

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Serviciul Arhivei

INVENTARUL1
Arhivei politice constituită în perioada 1920 – 1944

er

VOLUMUL 1
1925 – 1932

ilo

GENERAL

fac

Rapoarte, telegrame şi tăieturi din presă referitoare la:

iA

1925 – Discursul pronunŃat de Austen Chamberlain în Camera Comunelor în
ajunul plecării la Geneva pentru a participa la sesiunea SocietăŃii NaŃiunilor.

ulu

- Întrevederea lui Titulescu cu un reprezentant al Ministerului de Externe englez în
legătură cu poziŃia Angliei faŃă de problemele României.
- EvoluŃia relaŃiilor Angliei cu Dominioanele.

ste
r

1926 – Discursul lui Chamberlain cu privire la incidentele de la Geneva; Acordul
de la Locarno şi viitorul Ligii NaŃiunilor (în limba franceză).

ini

1927 – Titulescu – rezumat asupra politicii britanice faŃă de China, relaŃiile francogermane. Tratatul italo-albanez.
- Politica Angliei faŃă de U.R.S.S.

aM

- Acordul italo-iugoslav cu privire la plata datoriilor de război faŃă de Anglia.
- Discursuri ale lui Lloyd George şi Austen Chamberlain cu privire la politica
externă a Angliei.

hiv

- SituaŃia din Ńările Micii ÎnŃelegeri şi Balcani.

Ar

1928 – Interviul lui Nicolae Titulescu cu Edvard Beneş – impresii culese de Beneş
în timpul vizitei la Londra.

1

În inventar au fost trecute numai rezumatele principalelor documente aflate în dosare. În fiecare
volum se găsesc materiale care se referă şi la alte evenimente petrecute în perioada respectivă.
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Interpelarea lui Chamberlain în camera Comunelor cu privire la politica
Marii Britanii în China, Egipt şi cu privire la Pactul Briand – Kellogg (Raport
oficial asupra dezbaterilor din Parlament – în limba engleză).

-

DeclaraŃia făcută de Stanley Baldwin la banchetul dat la Guildhall în
onoarea Lordului-primar al Londrei.

rE
xte

rn

e

-

1929 – DeclaraŃiile făcute în Camera Comunelor de către noul ministru de externe,
Henderson, asupra politicii externe (raport).
Discursul Primului Ministru al Marii Britanii, la banchetul tradiŃional dat în
cinstea Lordului-primar al Londrei, cu privire la politica Angliei faŃă de
Rusia, India, S.U.A. şi politica internă a Angliei (textul din ziar).

-

Convorbire cu noul ministru plenipotenŃiar al Angliei la Atena.

ilo

-

fac

er

1931 – Nicolae Titulescu – raport asupra discuŃiilor avute cu Subsecretarul de Stat
la Afacerile Externe. Printre altele, au discutat şi relaŃiile Marii Britanii cu
România.
1932 - ReacŃie provocată în rândul populaŃiei engleze de venirea lui Franz von
Papen în fruntea noului cabinet german.
Probleme externe la ordinea zilei – convorbirea avută de ministrul României
la Londra la Ministerul de Externe.

-

Articol din ziarul „The Sunday Chronicle”, publicat de Lloyd-George în
legătură cu participarea Angliei la Primul Război Mondial (în traducere).

-

PoziŃia britanică faŃă de planul de dezarmare.

-

Discursul pronunŃat în Camera Comunelor ca răspuns la mesajul lui
Winston Churchill.
VOLUMUL 2
Anul 1933

aM

ini

ste
r

ulu

iA

-

Rapoarte, telegrame şi extrase de presă referitoare la:

1935 – Criza balcanică – ianuarie.
Vizita lui James Ramsay Macdonald şi John Simon la Geneva (raport, martie).

hiv

-

Întrevederea de la Roma dintre Macdonald şi Mussolini.
Discursul lui Macdonald în Camera Comunelor despre întrevederea de la
Roma şi Pactul în Patru.

Ar

-
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e

1933 - evenimentele din Germania şi reprezentarea lor în Anglia de către cercurile
italiene (raport, aprilie).
Discursul lordului Grey asupra revizionismului.

-

DeclaraŃia lui Macdonald asupra rezultatelor vizitei sale la Washington (Raport
şi articol din ziar cuprinzând declaraŃia lui – luna mai).

-

Vizita lui Alfred Rosenberg – trimisul lui Hitler, la Londra (raport)

-

DeclaraŃiile lui F.D.Roosevelt cu privire la criza europeană şi asupra reacŃiei
engleze provocată de discursul lui Hitler.

-

Discursul lui Hitler şi cel al lui Norman Davis, privite de la Londra (raport).

-

Planul britanic de dezarmare, securitate şi definirea agresorului. DeclaraŃiile lui
John Simon în camera Comunelor (raport).

-

Iunie - Zvonuri despre demisia lui John Simon.

-

Chestiunea austriacă, activitatea desfăşurată la Londra în această problemă
(raport).

-

Vizita regelui Faysal al Irakului la Londra.

-

Convorbiri avute cu John Simon, în legătură cu proiectul de unire a Austriei cu
Ungaria.

-

Comandă de avioane pentru poliŃia germană şi relaŃiile anglo-germane.

-

Septembrie. Raport recapitulativ pe luna septembrie (23 de pagini).

ste
r

ulu

iA

fac

er

ilo

rE
xte

rn

-

1933 – Octombrie. Textul discursului ministrului Afacerilor Externe cu privire la
situaŃia internaŃională a Angliei.
Congresul Partidului Conservator de la Birmingham şi discursul lui Stanley
Baldwin.

-

SituaŃia europeană privită de Foreign Office.
Opinia engleză şi criza dezarmării (10 pagini).
Texte din ziar conŃinând scrisorile lui Austen Chamberlain şi lordului Cecil, cu
privire la „DiplomaŃia secretă”.

hiv

-

aM

-

ini

-

Noiembrie. Raport asupra discursului lui Anthony Eden cu privire la
aranjamentele de la Locarno şi dezarmarea.

Ar

-

-

Discursuri (pronunŃate la banchetul de la Guidhall în onoarea noului Lordprimar) referitoare la politica externă şi raporturile Marii Britanii cu Germania.
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e

rn

-

Decembrie – Telegramă de la Berlin asupra convorbirilor avute cu ambasadorii
FranŃei şi Angliei în problema sancŃiunilor impuse Germaniei.
PoziŃia Angliei faŃă de politica de înarmare a Germaniei.
VOLUMUL 3
1934

rE
xte

-

1934 – Vizita la Roma a lui John Simon – convorbiri între Mussolini şi John Simon.
Vizita la Londra a domnului Savici, la 22 aprilie.

-

DiscuŃia avută de Grigore Constantinescu cu Austen Chamberlain cu privire la
evenimentele din Germania.

ilo

-

er

1934 – ExplicaŃia dată în legătură cu declaraŃia lui Baldwin asupra frontierei
engleze la Rin.
Tragedia de la Marsilia şi evenimentele din Europa Centrală.

-

Misiunea lui von Ribbentrop la Londra.

-

Atitudinea guvernului englez faŃă de reînarmarea Germaniei.

-

Orientarea politicii externe a Angliei

-

Rapoarte recapitulative lunare de sinteză pe anul 1934.

ulu

iA

fac

-

ste
r

VOLUMUL 4
1935

ini

1935 – Discursul lui Eden despre securitatea colectivă.
Plebiscitul din Saar şi situaŃia internă a Germaniei văzută de la Londra.

-

Întâlnirea de la Roma dintre Pierre Laval şi Benito Mussolini.

-

Anglia şi dezarmarea.
Buletin de informaŃii referitor la politica externă a Angliei.

hiv

-

aM

-

DiscuŃii în cabinetul britanic cu privire la diferite probleme de politică externă
ca: garanŃii oferite FranŃei, etc.

Ar

-

1935 - DiscuŃii asupra mijloacelor de reînnoire a contractului cu Germania pentru
dezarmare şi pentru adeziunea la Pactul de la Roma.
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Abandonarea părŃii a cincea din Tratatul de la Versailles.

-

Campania lui Lloyd George pentru un nou sistem de guvernare.

-

Apropiata vizită a lui Flandin şi Laval la Londra şi planul de dezarmare pregătit
de Foreign Office.

-

Politica imperială britanică şi problema securităŃii.

-

InformaŃii primite la Londra cu privire la atitudinea guvernului polonez faŃă de
pactele de securitate.

-

Discursul lui Neville Chamberlain la Belfort în legătură cu politica economică şi
financiară a guvernului englez.

-

Articolul lui Henry Wickham Steed asupra problemei teritoriului Saare şi
consecinŃele acestuia.

-

Ziarul „The Times” despre schimbările de regim din Bulgaria.

-

Zvonuri despre intrarea lui David Lloyd-George în guvernul Ramsay
MacDonald.

-

Ziarul „The Times” despre relaŃiile franco-germane.

-

Negocierile franco-engleze şi DeclaraŃia de la Londra.

-

Discursul primului ministru englez, Ramsay MacDonald, la Inton, cu privire la
politica guvernului faŃă de India precum şi programul de reformă internă.

ulu

iA

fac

er

ilo

rE
xte

rn

e

-

ste
r

1935 – Raportul lui Buzdugan asupra alegerilor parŃiale de la Wavertree
(Liverpool), din 6 februarie.
ConvenŃiile anglo-franceze de la Londra şi proiectul de acord aerian.

-

Discursul radiodifuzat al generalului Smuts la Capetown, cu privire la problema
pan-asiatică (publicat în presa engleză).

-

Interpelare în camera Comunelor a lui John Simon asupra diferendului italoabisinian.
Guvernul naŃional şi situaŃia politică internă din Anglia.
Cu privire la posibilitatea cooperării lui Lloyd-George cu un guvern naŃional
reorganizat.

hiv

-

aM

-

ini

-

Convorbirea între miniştrii austrieci şi guvernul englez cu privire la garanŃiile de
executare a Pactului Danubian.

-

Chestiunea egalităŃii de armament.

Ar

-
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Cartea albă despre politica continentală a Angliei.

-

Interesul stârnit de măsurile de înarmare şi de pază luate de ElveŃia şi Olanda
spre graniŃa Germaniei.

-

Planul naŃional şi planul New Deal ale lui Lloyd-George.

-

Cartea albă engleză cu privire la apărarea naŃională.

-

Telegramă referitoare la vizita lui Anthony Eden la Moscova şi a lui John Simon
la Berlin.

rE
xte

rn

e

-

ilo

1935 – Venirea lui Dennison Ross la Bucureşti, pentru a Ńine o conferinŃă cu
subiectul Omar Khayyam şi reprezentarea lui în Europa.
Demersul pe care îl va face ambasadorul FranŃei pe lângă John Simon în
privinŃa notificării guvernului german că aviaŃia germană dobândeşte un
caracter militar începând cu 1 aprilie.

-

Întrunirea miniştrilor englezi în Comitetul Apărării Imeriale şi în Consiliul de
Cabinet în legătură cu hotărârea Germaniei de a institui serviciul militar
obligatoriu.

-

DeclaraŃia lui John Simon în Camera Comunelor cu privire la călătoria sa la
Berlin.

-

Discursul lui Stanley Baldwin asupra situaŃiei internaŃionale.

-

RelaŃiile anglo-sovietice. Procesul inginerilor englezi la Moscova. Embargo pe
importul sovietic în Anglia.

-

Guvernul naŃional şi politica externă a Marii Britanii.

-

Articole de presă referitoare la abrogarea unilaterală de către Germania a
clauzelor militare ale Tratatului de la Versailles.

-

Retragerea din guvernul britanic a lui James Ramsay MacDonald.

-

Jubileul regelui George al V-lea al Angliei.

fac

iA

ulu

ste
r

ini

Discursul lui Anthony Eden la Fulton, înainte de a pleca la Geneva ca delegat
al guvernului britanic în Consiliul SocietăŃii NaŃiunilor.
Despre conflictul italo-abisinian.

hiv

-

aM

-

er

-

Ar

1935 – Vizita lui Hermann Goering în Iugoslavia şi poziŃia Foreign Office-ului.

-

Discutarea Pactului Aerian în Camera Comunelor.

-

Propunerea Germaniei pentru un Pact Aerian la Vest.
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Noua compoziŃie a guvernului englez după demisia ministrului MacDonald.

e

-

rE
xte

rn

VOLUMUL 5
1935 – urmare

Raport în legătură cu situaŃia din China, expus de secretarul de stat Samuel
Hoare în camera Comunelor, la 18 iunie 1935.

-

Acordul naval anglo-german din 10 iunie 1935 şi atitudinea FranŃei faŃă de
acest acord.

-

Diferendul italo-abisinian şi intervenŃia lui Eden la Roma în această problemă.

-

Telegrame descifrate în legătură cu conflictul italo-abisinian şi atitudinea
Angliei în această chestiune.

-

Vizita şi întrevederile lui N. Titulescu la Londra, în calitate de preşedinte al Micii
ÎnŃelegeri şi al ÎnŃelegerii Balcanice.
Raport privind planul lui Lloyd George, „Planul New Deal”.

-

Material în legătură cu eşecul misiunii lui Eden la Paris.

-

Raport privind situaŃia internă şi partidele politice din Anglia.

-

Raport în legătură cu dizolvarea parlamentului şi politica externă a Angliei.

ulu

iA

fac

er

ilo

-

1935 – Raport în legătură cu alegerile generale din Marea Britanie.
Rapoarte recapitulative lunare de sinteză pe anul 1935.

ste
r

-

ini

VOLUMUL 6
1936

-

Raportul Maffey asupra Abisiniei.
Telegramă privind dezbaterile parlamentare engleze asupra politicii externe a
Marii Britanii.

hiv

-

aM

1936 – Numirea lui Alexander Cadogan al doilea subsecretar de stat permenent la
Foreign Office, în locul lui Victor Wellesley.

Cartea Albă referitoare la zona demilitarizată.

Ar

-

-

Telegramă privind dezbaterile din Camera Lorzilor în legătură cu situaŃia
politică internaŃională şi expunerea lordului Halifax făcută în numele guvernului
de susŃinere a politicii lui A. Eden.
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Discursul lui Stanley Baldwin la AsociaŃia Conservatoare din Worcester,
referitor la retragerea sa de la conducerea guvernului; politica dusă de Anthny
Eden la Geneva şi politica externă.

-

Cartea Albă engleză cu privire discuŃiile diplomatice din iunie 1934 şi martie
1936 urmărind stabilirea unei înŃelegeri europene.

-

Discursul lui S. Baldwin la Albert Hall cu privire la sancŃiunile şi securitatea
colectivă.

-

Telegramă descifrată despre discursul lui Neville Chamberlain la Clubul
Conservatorilor cu privire la sancŃiuni.

rE
xte

rn

e

-

er

ilo

1936 – Textul dezbaterilor parlamentare din din 18 iunie 1936 şi discursul lui A.
Eden.
Lord Rothermere la Copenhaga. Părerile lui despre Hitler şi Mussolini.

-

Discursul lui A. Eden în Camera Comunelor din 27 iulie 1936, referitor la
politica externă.

-

ConferinŃa lui Winston Churchill de la Paris şi referiri la pericolul reprezentat de
Germania.

-

Buletin de presă extern asupra discursului ministrului Afacerilor Străine al Marii
Britanii.
DeclaraŃiile lordului Rothermere făcute reprezentanŃilor presei cu ocazia trecerii
sale prin Japonia (relaŃiile anglo-japoneze).

iA

ulu

-

fac

-

„Anglia rămâne ataşată SocietăŃii NaŃiunilor Unite”, declaraŃie făcută de A.
Eden în Camera Comunelor.

-

Vizita ministrului de externe polonez J. Beck la Londra şi convorbirile sale cu
membrii guvernului englez (referitoare la relaŃiile polono-britanice).

-

Raport cu privire la situaŃia din Spania.

-

Asigurările date Belgiei de către A. Eden.

ini

Discursul lui A. Eden la Bradford, privind politica externă a Angliei.

Discursul lui A. Eden în Camera Comunelor, referitor la politica externă a
Angliei şi în special asupra relaŃiilor cu Spania.
VOLUMUL 7
1937

Ar

hiv

-

aM

-

ste
r

-

1937 – Raport şi textul cuvântării Ńinute de Eden la banchetul oferit de AsociaŃia
corespondenŃilor din Londra ai presei străine referitor la politica externă a
Angliei.
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Discursul lui Eden rostit în Camera Comunelor referitor la destinderea în Marea
Mediterană şi problema germană (raport).

-

Darea de seamă a şedinŃei din 19 ianuarie a Camerei Comunelor, în care au
avut loc dezbateri asupra chestiunilor de politică externă.

-

DeclaraŃiile deputatului laburist Noel-Baker în legătură cu securitatea colectivă.

-

Articole din ziarul „Universul” despre discursul privind politica externă din
Camera Lorzilor, discursul lui A. Eden şi şi dezbaterile din Camera Comunelor
cu privire la politica externă a Marii Britanii.

-

Înarmarea Angliei şi consecinŃele ei (raport).

-

Telegramă privind convorbirea avută de reprezentantul României la Varşovia
cu ambasadorul Marii Britanii asupra situaŃiei internaŃionale.

-

Lordul Londonderry şi propaganda maghiarofilă.

-

Articol din ziarul „Universul” (14 aprilie 1937) conŃinând discursul lui A. Eden
despre situaŃia din Europa.

-

Dare de seamă asupra convorbirii avute cu A. Eden la 11 mai 1937 asupra
propunerii guvernului italian de a strânge relaŃiile cu România.

-

ReflecŃii engleze în legătură cu activitatea diplomatică a Iugoslaviei (raport).

ulu

iA

fac

er

ilo

rE
xte

rn

e

-

1937 – Articol din ziarul „Lupta” – Întrevederea Hitler – Lansbury.
Politica Marii Britanii în Europa Orientală (raport).

-

Vizita lui Edouard Daladier în Anglia.

-

Articole din ziare româneşti privind politica engleză în Europa.

-

Raport al legaŃiei din Berlin asupra conferinŃei imperiale de la Londra cu privire
la stabilirea unei politici comune în caz de război.

-

Telegramă din Londra – convorbiri avute cu A. Eden.

ini

Broşură în limba engleză cuprinzând dezbaterile din Camera Comunelor (19
iulie) cu privire la politica externă.

Două articole din ziarul „Daily Telegraph” în traducere în limba franceză,
referitoare la politica externă a Marii Britanii.

hiv

-

aM

-

ste
r

-

Telegramă referitoare la reacŃia cercurilor engleze la la nota italiană cu privire
la soluŃionarea chestiunii spaniole.

Ar

-
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Cuvântarea lui Eden din 15 octombrie 1937 – Articole din ziare româneşti
referitoare la ea.

-

Articole din ziare româneşti cu privire la discursul lui Anthony Eden în Camera
Comunelor. Refuzul Angliei de a amesteca Italia în chestiunile revendicării
coloniilor germane.

-

Textele expozeurilor de politică externă susŃinute în Camera Comunelor (21
octombrie); declaraŃia făcută de primul ministru şi discursurile privind politica
externă.

-

Textul dezbaterilor parlamentare din 24 noiembrie şi raport privind dezbaterile
parlamentare.

-

Textul discursului de politică externă rostit în şedinŃa din 21 decembrie.

er

ilo

rE
xte

rn

e

-

Rapoarte, telegrame şi presă despre:

fac

VOLUMUL 8
1938 – 1944

iA

1938 - Aprecieri asupra politicii externe a guvernului englez condus de
Chamberlain – februarie 1938.
Demisia din guvern a lui A.Eden.

-

Atitudinea U.R.S.S. faŃă de demisia lui A. Eden.

-

Atitudinea guvernului olandez faŃă de politica externă engleză (martie 1938).

-

Atitudinea Angliei faŃă de Cehoslovacia în cazul unui atac din partea
Germaniei.

-

Politica europeană a Angliei şi consecinŃele ei pentru România.

-

Politica externă engleză după München.

aM

ini

ste
r

ulu

-

VOLUMUL 9
ian. 1935 – august 1938

TELEGRAME

Ar

hiv

În acest volum se găsesc tăieturi din presă şi rapoarte referitoare la politica internă
şi externă a Angliei din perioada 1938 – 1944.

Telegrame descifrate de la şi către Londra privitoare la:

1935 – Retragerea Japoniei de la ConferinŃa navală.

11/53

NESECRET

Însărcinarea ministrului român de la Londra de către N. Titulescu de a-l vedea
pe Eden şi a-i vorbi despre problema unui eventual embargou de petrol;
răspunsul lui Eden.

rn

e

-

rE
xte

1936 – DiscuŃia avută de Laptew, ministrul României la Londra, cu Eden, în
legătură cu atitudinea pe care o va adopta Anglia la viitorul Consiliu al
Ligii NaŃiunilor în problema sancŃiunilor asupra petrolului.
Călătoria regelui Carol al II-lea la Londra pentru a participa la funeraliile regelui
George al II-lea al Angliei.

-

Discursul lui Eden în Camera Comunelor cu privire la politica de susŃinere a
SocietăŃii NaŃiunilor şi a principiului securităŃii colective.

-

Programul pentru reînarmarea Angliei.

-

Ratificarea de către FranŃa a pactului franco-sovietic şi opinia cercurilor politice
din Anglia.

-

Repudierea tratatului de la Locarno şi ocuparea zonei demilitarizate de către
Germania şi opinia cercurilor politice de la Londra.

-

PoziŃia favorabilă a guvernului englez faŃă de propunerile Turciei de
remilitarizare a Strâmtorilor.

-

Activitatea guvernului italian pentru o destindere a raporturilor anglo-italiene.

-

Discursul lui Chamberlain la Clubul Conservator „1900” în legătură cu
hotărârea guvernului britanic de a lichida sancŃiunile aplicate Italiei.

ulu

iA

fac

er

ilo

-

ste
r

1936 – Acordul austro-german şi opinia cercurilor politice din Anglia.
Propunerile guvernului francez de a se Ńine o conferinŃă, fără participarea
Italiei, cu invitarea Germaniei, la Bruxelles şi propunerea guvernului britanic de
desfăşurare a ei la Londra.

-

SforŃările Germaniei de a câştiga, pentru războiul împotriva Uniunii Sovietice,
România, din punct de vedere economic.
Discursul lui Hitler la Nürnberg, în legătură cu atacul împotriva Uniunii
Sovietice şi reamintirea revendicărilor coloniale.

Campania revizionistă şi pregătirile în vederea denunŃării Tratatului de la
Trianon.

hiv

-

aM

-

ini

-

Tratativele duse de delegaŃia română la Paris cu privire la noul aranjament
pentru cuponul datoriei externe şi dificultăŃile întâmpinate din partea
reprezentanŃilor englezi.

Ar

-
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Conflictul constituŃional dintre suveran şi guvern cu privire căsătoria
suveranului înainte de încoronare.

e

-

rn

1937 – Interpelarea lui Robert Cower în privinŃa minorităŃilor maghiare din
Transilvania.

Răspunsul Ministerului Afacerilor Externe al Angliei dat României în legătură
cu capitulaŃiile din Egipt.

-

Cererea guvernului român adresată guvernului britanic de a i se atribui
României un loc de judecător la tribunalele mixte şi de a susŃine cererea
României, la Montreux.

er

ilo

VOLUMUL 9 (bis)
1938

rE
xte

-

fac

1938 – Presa engleză despre vizita lui Beck la Bucureşti.

Încheierea unui acord asupra condiŃiilor de participare a Germaniei şi Italiei la
acŃiunea de control naval în apele spaniole.

-

ConsimŃământul guvernului belgian ca Bruxelles să fie locul întrunirii
ConferinŃei semnatarilor Tratatului celor 9 Puteri.

-

Diferite telegrame referitoare la Comitetul de NeintervenŃie în problema
spaniolă.

-

Încercările lui Chamberlain de a preîntâmpina formarea unui bloc germanoitalo-japonez.

-

Schimbul de vederi între guvernele american şi englez în legătură cu
evenimentele din Extremul Orient.

-

Convocarea de către Ministerul Afacerilor Străine al Angliei a ambasadorilor
FranŃei şi Italiei pentru discutarea măsurilor de luat în vederea stârpirii actelor
de piraterie din Marea Mediterană.

-

ulu

ste
r

ini

Vizita regelui Carol al II-lea al României în Anglia.
Lovitura naŃional-socialistă din Austria.
Refuzul guvernului englez de a da garanŃii speciale Cehoslovaciei.

hiv

-

aM

-

iA

-

Convorbirile franco-engleze referitoare la: acordul italo-englez; chestiunea
spaniolă; ajutorarea Ńărilor din Europa Centrală din punct de vedere economic;
problema cehoslovacă.

Ar

-

1938 – Presa engleză şi ConferinŃa Micii ÎnŃelegeri.
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Intensificarea comerŃului dintre Anglia şi România.

-

Vizita lui Gheorghe Tătărăscu la Londra şi discuŃiile avute cu lordul Halifax cu
privire la situaŃia generală şi relaŃiile dintre Anglia şi România.

-

Acordul ministrului Economiei NaŃionale al României de a se începe tratative
cu guvernul britanic pentru modificarea acordului de plăŃi.

-

Ziarul „Times” despre regulamentul minorităŃilor din România.

-

Acest volum mai cuprinde şi alte telegrame, referitoare în special la poziŃia
Angliei faŃă de problema cehoslovacă.

-

Sondări în cercurile diplomatice pentru culegerea de informaŃii cu privire la
intenŃia guvernului englez de a propune modificarea articolelor 16 şi 19 din
Pactul SocietăŃii NaŃiunilor.

-

Plecarea lui Chamberlain la München pentru convorbiri cu Hitler.

-

Ştiri cu privire la pregătirea de război a Angliei, evacuarea copiilor din Londra.

-

Materiale în legătură cu atitudinea lui Chamberlain faŃă de pretenŃiile ungare şi
polone. Dislocarea flotei americane din Oceanul Atlantic, spre Europa.

-

Părerea opiniei publice engleze despre Acordul de la München.

-

Un comentariu asupra înŃelegerii Hitler-Chamberlain de a se da mână liberă
Germaniei în bazinul dunărean.

-

Ştiri cu privire la negocierile germano-polone pentru schimbul de minorităŃi şi
problema Danzigului.

-

Convorbirea lui Grigorcea cu cu Subsecretarul de Stat la Ministerul Afacerilor
Străine asupra Slovaciei şi acordurile de garanŃie anglo-cehoslovace.

-

Cu privire la exportul de grîu în Anglia.

-

InstrucŃiunile guvernului român date ministrului României la Londra pentru a
interveni pe lângă guvernul englez de a nu sprijini cererea Ungariei de anexare
a Rusiei Subcarpatice.

fac

iA

ulu

ste
r

ini

aM

Discursul regelui Angliei la banchetul dat în cinstea vizitei regelui Carol al II-lea
al României în Anglia.

hiv

-

er

ilo

rE
xte

rn

e

-

Ştirea cu privire la concentrarea a şapte divizii de-a lungul Rusiei Subcarpatice,
cu scopul de a împiedica armata română să acorde ajutor Cehoslovaciei.

Ar

-

-

Acordul franco-german şi atitudinea Angliei.

-

SituaŃia legaŃiei române din Londra.
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rn

e

VOLUMUL 10
1939 (ianuarie – august)

-

rE
xte

1939 – Ziarul „Sunday Times” despre întrevederea Hitler – Beck şi referirile lui
Hitler la adresa României.
Convorbirea lui Ghica cu subsecretarul de stat al Ministerului Afacerilor Străine
al Angliei asupra problemei generale şi în special asupra României.

1939 – Ştire de presă cu privire la discursul lui Chamberlain şi pregătirile de război
ale Germaniei.
AudienŃa lui V.V. Tilea la regele George şi discuŃiile referitoare la situaŃia
internă şi externă a României.

-

Material în legătură cu răspunsul lui Hitler la propunerile lui Roosevelt cu privire
la Spania.

fac

er

ilo

-

Volumul 10 (bis)
1939 (septembrie – decembrie)

iA

1939 – Telegramă referitoare la vizita lui Grigore Gafencu în Anglia.
InstrucŃiuni date de Armand Călinescu lui Grigore Gafencu, în timpul vizitei
acestuia la Londra.

-

Telegrama lui Grigore Gafencu cu privire la atitudinea Germaniei faŃă de Rusia
Subcarpatică.

-

Diferite telegrame refgeritoare la Pactul bilateral anglo-polon.

ini

ste
r

ulu

-

VOLUMUL 11
1940 (ian. – martie)

-

GaranŃiile engleze şi franceze date Norvegiei şi Suediei.

Dezbaterile parlamentare din 17 ianuarie.

hiv

-

aM

1940 – Convorbirea lui V.V. Tilea cu colegul său iugoslav despre întâlnirea de la
Belgrad între Csaky şi contele Ciano; situaŃia internaŃională şi tendinŃele
revizioniste maghiare.

Ecoul în presa engleză şi americană al decretului de instituire a controlului
societăŃilor de petrol român.

Ar

-

Încărcături pentru România suspendate la Port-Said.
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e

VOLUMUL 12
1940 (aprilie – mai)

rn

1940 – Încercarea uzinelor Goering de a institui controlul lor asupra celor două
mari uzine româneşti, ReşiŃa şi Copşa Mică.

Telegrame care se referă la înfiinŃarea „Comisariatului petrolului” şi la acŃiunile
„Zbrojavako”.

-

Vama engleză a oprit orice licenŃă de export spre România.

-

AudienŃă la lordul Halifax şi înmânarea memorandumului englez lui Tilea.

-

DiscuŃii cu oficialităŃile engleze despre poziŃia Angliei faŃă de România.

-

AudienŃă la lordul Halifax şi remiterea memorandumului român.

-

Promisiunea ridicării embargoului la export pentru România.

-

Ştiri cu privire la eliberarea vasului „Alba Iulia”, deŃinut în insula Malta de
controlul britanic.

-

Convorbiri cu ambasadorul FranŃei la Londra, referitor la aprovizionarea
Germaniei cu petrol românesc.

-

Ştiri cu privire la încheierea unui pact de neagresiune între România şi
U.R.S.S. şi poziŃia Angliei.

-

Referitor la situaŃia militară de pe Meuse şi a frontului de la Sedan.

ulu

iA

fac

er

ilo

rE
xte

-

Telegrame referitoare la tratativele economice anglo-române.

ini

-

ste
r

1940 – DezminŃirea ştirii răspândită de Reuter cu privire la ultimatumul german.

VOLUMUL 13
Iunie 1940 – iulie 1940

aM

Telegrame descifrate referitoare la:

1940 – Retragerea trupelor franco-britanice de pe front.
Fondurile olandeze din străinătate.

hiv

-

Numirea lui Ion Gigurtu ca ministru al Afacerilor Străine comentată de Foreign
Office.

Ar

-

-

Acorduri de plăŃi între băncile române şi cele engleze.

-

Intrarea Italiei în război.
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DivergenŃe în guvernul francez referitoare la continuarea războiului.

-

ComerŃul cu Anglia după intrarea Italiei în război.

-

Controlul englez al vaselor neutre în Marea Mediterană.

-

Vizita lui Winston Churchill în FranŃa în legătură cu problema războiului.

-

ÎnfiinŃarea unui Consulat General al României la Dublin.

rn

rE
xte

1940 – SituaŃia militară şi politică din timpul războiului.

e

-

Convorbirea lui V.V. Tilea cu lordul Halifax cu privire la politica României.

-

Protestul lordului Halifax în legătură cu plecarea vaselor engleze din porturile
româneşti şi referitor la transferul proprietăŃii unor vase franceze pe Dunăre.

-

Cu privire la un număr de supuşi englezi împotriva cărora s-au luat măsuri de
expulzare.

-

PlăŃi între România şi Anglia.

-

Referitor la sumele de plată pentru mobilierul LegaŃiei României la Londra.

-

TendinŃe de pace ale Angliei.

-

Cu privire la noile restricŃii valutare introduse de Anglia.

-

Cu privire la rechemarea lui V.V. Tilea.

-

Rentele româneşti în Anglia.

-

Presa britanică despre politica neamicală a guvernului român.

-

Problema petrolului românesc.

aM

ini

ste
r

ulu

iA

fac

er

ilo

-

VOLUMUL 14
1940 – 1941

Telegrame descifrate de la Londra, privitoare la:

hiv

1940 – DiscuŃiile dintre reprezentantul României la Londra şi ambasadorul Turciei,
cu privire la:

Ar

- Interesele Germaniei în răsăritul Europei.

- Presa engleză despre discuŃiile româno-ungare şi româno-bulgare.
- ÎnrăutăŃirea relaŃiilor dintre România şi Anglia.
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Protestul evreilor din Anglia contra legilor antisemite din România.

-

Atitudinea României faŃă de principalele probleme internaŃionale.

-

Presa engleză despre conflictul româno-ungar.

-

DiscuŃiile dintre ambasadorul Turciei, Tewfik Rüstu Arras, şi Radu Florescu,
însărcinat cu afaceri a.i., cu privire la: 1. relaŃiile româno-ungare; 2.
neutralitatea şi nebeligeranŃa.

-

DiscuŃia dintre Sir Alexander Cadogan, secretar de stat la Foreign Office, şi
Radu Florescu, în legătură cu abdicarea lui Carol al II-lea.

-

Perspectivele de împăciuire între beligeranŃi.

-

PoziŃia Angliei faŃă de noul guvern român.

-

Convorbire cu ministrul Bulgariei referitor la ConferinŃa Dunării şi la noul regim
dunărean.

-

Arestarea unor persoane de naŃionalitate engleză de către autorităŃile române.

-

Nota de protest a guvernului englez în această problemă.

-

Blocarea conturilor româneşti din Anglia.

-

Cazul Dimăncescu.

ulu

iA

fac

er

ilo

rE
xte

rn

e

-

1940 – Trimiterea de fonduri pentru propagandă.
Felicitările adresate de regele Angliei regelui Mihai al României.

-

Campanie în presa engleză pentru a determina guvernul britanic să ia în
considerare posibilitatea bombardării regiunii petroliere şi rafinăriile de petrol
din România.
Cererea Băncii NaŃionale a României către Banca Angliei de a se transforma în
aur soldul contului nr. 1 la Banca Angliei.

-

Arestarea căpitanului intendent Câmpeanu de către poliŃia britanică.

Acordarea de vize de ieşire românilor, membri ai LegaŃiei României din Londra,
de către guvernul englez.
Acordarea repatrierii marinarilor de pe „Bucegi” de către guvernul englez.

hiv

-

ini

-

aM

-

ste
r

-

Presa engleză faŃă de politica externă a României.

Ar

-

Cererile lui V.V. Tilea ca membrii LegaŃiei României la Londra să demisioneze.

-

Presa engleză şi victoria armatelor greceşti.
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Bombardamentele din Anglia şi situaŃia economică şi socială a Marii Britanii.

-

Presa engleză şi discursul lui Hitler.

-

Raport despre situaŃia generală a Angliei.

rn

e

-

rE
xte

1940 - Convorbirea dintre Tilea şi lordul Halifax în legătură cu: problema petrolului,
relaŃiile Angliei cu U.R.S.S., chestiunea Lovel şi primirea Gărzii de Fier în
Frontul Renaşterii NaŃionale.
ConferinŃa ambasadorilor şi miniştrilor din din statele balcanice la care participă
şi ambasadorii de la Moscova şi Roma, referitoare la situaŃia din fiecare stat şi
posibilitatea colaborării între ele.

-

Discursul lui Hitler în legătură cu politica aliaŃilor faŃă de Rusia.

-

Rezolvarea incidentelor de pe Dunăre.

-

AcŃiunile militare ale Germaniei în Norvegia.

-

Atitudinea Italiei faŃă de Germania provoacă îngrijorare la Londra.

-

Dezbaterile de la Oxford în problema neutralităŃii.

-

Acordul de plăŃi cu Anglia.

-

Convorbirea dintre V.V. Tilea şi Sir A. Cadogan cu privire la poziŃia Italiei faŃă
de Germania în privinŃa războiului şi eventualitatea unui atac italian asupra
Iugoslaviei.

-

Dezbaterile din Camera Comunelor cu privire la politica externă a Angliei.

-

SituaŃia din Marea Mediterană, demisia lui Neville Chamberlain şi formarea
noului guvern englez.

-

DiscuŃia lui V.V. Tilea cu ambasadorul S.U.A. cu privire la situaŃia
internaŃională.

-

ComerŃul cu Anglia.

er

fac

iA

ulu

ste
r

ini

DiscuŃia dintre Misiunea Militară germană din România şi Marele Stat Major
italian cu privire la cazul unei ofensive în Balcani.
Inactivitatea franceză pe front şi nota engleză în această chestiune.

hiv

-

aM

-

ilo

-

PoziŃia U.R.S.S. faŃă de neutralitatea Suediei.

Ar

-

-

Capitularea armatei belgiene şi intrarea Italiei în război alături de Germania.

1940 – RelaŃiile financiare dintre România şi Anglia.
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Presa engleză despre problema Transilvaniei.

-

Mari greutăŃi economice în Spania.

-

Cu privire la conflictul italo-grec.

-

Presa engleză despre concentrarea de trupe germane în România.

-

Presa engleză despre intrarea S.U.A. în război

-

ConversaŃie cu o personalitate japoneză despre atitudinea U.R.S.S. şi S.U.A.
faŃă de Japonia.

-

Presa britanică despre intrarea trupelor germane în Bulgaria.

-

Aprecierile presei engleze şi a radioului că România este o victimă; în cazul
unei victorii finale anglo-americane, România va câştiga teritoriile pierdute,
deoarece Anglia şi S.U.A. nu recunosc schimbările impuse de Axă.

-

Referitor la vânarea vaselor „Inginer Vlasopol” şi „Moldova”.

fac

er

ilo

rE
xte

rn

e

-

1941– Referitor la costul transportului mobilierului legaŃiei în Ńară.
Constituirea la Londra a unui „Comitet românesc”, condus de V.V. Tilea.

-

D. Dimăncescu organizează emsiuni de propagandă în limba română, ostile
guvernului de la Londra.

-

Presa engleză despre anarhia din România.

-

Sărbătorirea Unirii Principatelor de către românii din Anglia.

-

ObŃinerea biletelor de avion pentru membrii LegaŃiei României din Londra care
au fost rechemaŃi.

-

Discursul lui Tilea la „Liga Transmaritimă” despre mişcarea românească liberă.

-

Conturile ordinare ale B.N.R. la Banca Angliei.

ulu

ste
r

ini

Înaintarea trupelor britanice în Abisinia. RelaŃiile anglo-ruse.
Nota guvernului englez prin care se anunŃă rechemarea ministrului Angliei la
Bucureşti şi retragerea misiunii diplomatice şi a funcŃionarilor consulari din
România.

hiv

-

aM

-

iA

-

Cuvântarea lui Winston Churchill în care face un apel guvernului Bulgariei în
legătură cu poziŃia acestuia faŃă de război.

Ar

-

-

Acceptarea de către guvernul suedez de a prelua reprezentarea intereselor
României în Marea Britanie.
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PRESA

rn

e

VOLUMUL 15
1921 – 1929

rE
xte

1921 – Un articol din „Daily Telegraph” al fostului ministru de finanŃe maghiar în
care numeşte Ńara noastră „servilistă”.
1922 – Ziarul „The Sunday Times” publică un articol privitor la petrolul românesc.
-

Alte articole despre România din presa engleză.

1923 – Raport al ataşatului de presă român din Londra despre publicaŃiile engleze.

er

ilo

1925 – Un articol al ziarului „Daily Herald” în care se vorbeşte despre împrumutul
românesc.

Acest volum cuprinde şi alte tăieturi din presă care se referă la situaŃia
economică şi politică din România în această perioadă.

iA

-

fac

1929 – Articole din presa engleză despre alegerile din Marea Britanie şi lupta
electorală, din anul 1929.

ulu

VOLUMUL 16
1930 – 1938

ste
r

1930 – Un raport al lordului Rothermere în care sunt preamărite rezultatele
obŃinute de Adolf Hitler la alegerile din 14 septembrie 1930.

ini

- Telegramă cu privire la numirea lui Franz von Papen ministru al Germaniei la
Viena şi expulzarea sa din S.U.A.
1935 – Articole din presa engleză referitoare orientarea comerŃului românesc spre
Germania.
1938 – Ecoul în presa engleză al vizitei lui Carol al II-lea la Londra.

aM

Acest volum mai cuprinde şi alte materiale referitoare la politica internă şi
externă a României.

hiv

-

VOLUMUL 17
1939 (ianuarie – martie)

Ar

1939 – Un articol din ziarul „Times” – „ComerŃul britanic cu România în schimburile
comerciale cu România”, ianuarie.
- Presa engleză referitor la numirea lui V.V. Tilea ministru al României la Londra.
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e

- Comentarii ale presei engleze în legătură cu politica marii Britanii faŃă de
Germania, în utma ocupării regiunii Sudete.

rn

- LegaŃia României din Londra trimite o serie de telegrame în care se arată că la
Londra circulă zvonul Germania a dat un ultimatum economic României – martie.

rE
xte

- Ecouri în presa engleză despre semnarea acordului comercial între România şi
Germania – martie, 1939.

VOLUMUL 18
1939 (martie)

ilo

- Acest volum mai cuprinde şi alte materiale referitoare la România şi la situaŃia
internă şi externă a Angliei.

er

- Telegramă referitoare la publicaŃiile engleze care cer insistent înarmarea Angliei
şi introducerea serviciului militar obligatoriu.

fac

- Diferite publicaŃii engleze care se referă la evenimentele politice din România.

iA

- Ecouri în presa engleză ale vizitelor lui Grigore Gafencu la Berlin, Londra şi
Paris.

ulu

- Interviul dat de Grigore Gafencu, ministrul Afacerilor Străine al României, ziarului
„News Chronicle”, după întrevederile avute la Berlin şi Londra cu miniştrii de
externe respectivi.
- Un articol din ziarul „Daily Telegraph” despre relaŃiile româno-iugoslave.

ste
r

- Un articol din ziarul „Mediteran Press Agency”, în care se arată atitudinea lui
Gheorghe Tătărăscu faŃă de Frontul Renaşterii NaŃionale şi politica internă şi
externă a lui Carol al II-lea.

ini

- Articole în legătură cu „pregătirea unui pact defensiv balcanic” de către Grigore
Gafencu.

aM

- Presa engleză despre activitatea nazistă din Danzig şi ce anume urmăreşte
Reichul prin această activitate.
- Articolul din ziarul „Times” care se referă la relaŃiile germano-bulgare şi pretenŃiile
Bulgariei faŃă de vecinii ei.

Ar

hiv

- Acest volum mai cuprinde şi alte publicaŃii engleze care se referă la România.
VOLUMUL 19
1940 (ian. - martie)

1940 – Presa engleză despre problema Balcanilor.
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e
rn

Materiale din presa engleză care se referă la:
o SituaŃia internaŃională
o Petrolul românesc şi capacitatea de luptă a Germaniei.
o SituaŃia din România.
o Carol al II-lea şi apropierea ungaro-română.
o Zile hotărâtoare pentru România.
o România în pragul anului 1940.

rE
xte

-

- Sumar al articolelor de fond din ziarele cotidiene engleze despre situaŃia
internă şi internaŃională.
1940 – Presa engleză despre negocierile italo-ungare şi relaŃiile româno-ungare.
Presa engleză despre România, „NaŃiunea cu tradiŃii de luptă”.

-

Presa engleză despre situaŃia internaŃională şi internă, America şi viitoarea
conferinŃă de pace.

-

Presa engleză despre ConferinŃa de la Belgrad a ÎnŃelegerii Balcanice, relaŃiile
româno-iugoslave şi poziŃia Angliei faŃă de acestea.

-

Extrase din publicaŃii periodice engleze despre planul ucrainean al lui Hitler;
lupta pentru petrol.

-

Rezumatul articolelor de fond din presa engleză cu privire la situaŃia internă şi
internaŃională, misiunea lui Sumner Welles, ConferinŃa łărilor Nordice, războiul
din Finlanda.

ste
r

ulu

iA

fac

er

ilo

-

VOLUMUL 20
1940 (martie)

1940 – Ecoul în presa britancă a vizitei regelui Carol al II-lea la Roma.
Rezumatul articolului de fond din presa engleză cu privire la situaŃia
internaŃională, declaraŃiile contelui Csaky împotriva reconstituirii statului
cehoslovac.

-

Un articol intitulat „Ce vor face aliaŃii în caz că Rusia va ataca România”.
Ziarele engleze despre dezbaterile din Camera Comunelor privind capitularea
Finlandei şi învăŃămintele pentru neutri.
Presa engleză comentează schimbarea de guvern din Finlanda.

hiv

-

aM

-

ini

-

Acest volum cuprinde materiale despre petrolul românesc, măsurile militare
luate de România, problema Transilvaniei, politica internă şi Garda de Fier şi
ofensiva economică germană în România.

Ar

-
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rn

e

VOLUMUL 21
Aprilie – septembrie 1940
Martie – septembrie 1941

-

rE
xte

1940 – Buletin de presă. Presa engleză despre publicarea discursului lui
Veaceslav Molotov în presa română şi relaŃiile româno-germane.
Rezumatul articolelor de fond din ziarele engleze despre frontul norvegian.

1940 – Inamicul intern: avertisment dat României.

- Presa engleză din 10 aprilie despre o propunere a Germaniei făcută Ungariei,
Bulgariei, Iugoslaviei şi României de a patrula pe Dunăre până la Marea Neagră.

er

ilo

- Rezumatul articolelor de fond din ziarele engleze despre bombardarea
obiectivelor militare germane şi starea de alarmă din Balcani.

fac

- Articole de presă despre politica regelui Carol al II-lea şi uneltirile Germaniei la
adresa României.
- Presa engleză despre hotărârea Italiei de a intra în război.

iA

- Presa engleză despre: Anglia şi tendinŃele Ungariei, presa americană şi
războiul.

ulu

- Articole în presa britanică despre tragedia Belgiei şi despre mişcările din Balcani.
- Telegramă prin care se înştiinŃează că multe ziare şi-au schimbat tonul faŃă de
România.

ste
r

1941 – „Universul” despre cuvântarea primului ministru al Marii Britanii, Winston
Churchill, referitoare la „Bătălia Atlanticului” şi cuvântarea lui Winston
Churchill şi Anthony Eden în Camera Comunelor.

ini

- DeclaraŃia lordului Halifax în legătură cu ajutorul american pentru Anglia.

aM

- Comentariu asupra discursului lui Churchill pentru a se deschide un credit de un
miliard de lire sterline pentru cheltuieli de război.
- Articole din presa engleză, în traducere, despre Charta Atlanticului.

Ar

hiv

- Acest volum mai cuprinde o serie de articole din presa engleză care se referă la:
„Coloana a 5-a” din România, uneltirile Germaniei la adresa României şi situaŃia
internă, economică şi politică, a României.
VOLUMUL 22
ianuarie 1942 – iulie 1943

Presa engleză despre:
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rn

- Întrevederea Churchill – Stalin cu privire la continuarea războiului.

e

1942 – Ziarul „Times” despre politica Ungariei faŃă de Axă.

1943 – Problema şomajului.

rE
xte

- RelaŃiile anglo-japoneze.

- Articole din presa engleză cu privire la războiul din Pacific.

- O colecŃie de articole din diferite ziare cu privire la situaŃia internaŃională.

er

ilo

VOLUMUL 23
1943 (iunie – decembrie)

fac

1943 – Un articol al lui Henry Baerlein apărut în revista engleză „The Fortnightly”
despre problema Transilvaniei.
„Rusia şi Europa”, articol apărut în revista „The Fortnightly”.

-

„The Daily Telegraph” cu privire la criminalii de război.

-

Volumul mai cuprinde o serie de buletine de presă care se referă la situaŃia
politică internă şi externă a Angliei.

-

O serie de buletine de presă care cuprind: politica internaŃională şi alte buletine
de presă care se referă la România, Bulgaria, situaŃia războiului şi organizarea
lumii postbelice.

ste
r

ulu

iA

-

ini

VOLUMUL 24
1944

-

Articole din ziarele engleze referitoare la declaraŃia lui Anthony Eden în
legătură cu graniŃele Poloniei.
Raport asupra publicaŃiilor engleze referitoare la conflictul ruso-polon.

hiv

-

aM

1944 – O serie de articole din presa engleză referitoare la graniŃele U.R.S.S. după
terminarea războiului.

Raport de presă referitor la atitudinea americană faŃă de pactul sovietocehoslovac din februarie.

Ar

-

-

Un articol al lui Dumitru Dimăncescu, fost consilier la LegaŃia română din
Londra, publicat în ziarul „Victory Now and After”, despre poziŃia Balcanilor.
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Raport de presă însoŃit de articolele scrise de V.V. Tilea, referitoare la
problemele României (iunie).

-

Un comentariu al agenŃiei Reuter în legătură cu vizita lui W. Churchill şi A.
Eden la Moscova, octombrie.

-

Un raport despre publicaŃiile engleze care conŃin referiri la România.

-

InformaŃii apărute în presa engleză despre România, Ungaria şi Bulgaria, între
1 şi 15 aprilie, în special comentarii pe baza declaraŃiei lui V.V. Molotov,
referitoare la intrarea trupelor sovietice în România.

ilo

POLITICA INTERNĂ

er

VOLUMUL 25
1920 – 1930

rE
xte

rn

e

-

1921 – 1922 – Diferite materiale privind politica internă a Marii Britanii.

fac

1922 – 1923 – Alegerile din Anglia şi campania electorală.

ulu

iA

1924 – Telegramele trimise de Nicolae Titulescu, ministrul plenipotenŃiar al
României la Londra, cu privire la formarea guvernului laburist şi politica
sa.
- Raport asupra discursului lui Sir Neville Henderson referitor la revizuirea
tratatelor de la Versailles.
1925 – 1927 – Materiale în legătură cu politica internă a Marii Britanii.

ste
r

1928 – Chestiunea speculei de devize străine în care au fost implicaŃi oameni de
stat şi din Ministerul de Externe. Instituirea unei anchete.
Textul legii electorale care acordă dreptul de vot femeilor de la 21 de ani pe
aceeaşi bază ca şi bărbaŃilor de aceeaşi vârstă.

-

Raport – boala lui Austen Chamberlain.

-

Congresul Partidului Conservator.

aM

-

ini

-

Întrunirea Partidului Laburist.

hiv

1929 – Întrunirea Partidului Liberal şi alegerea lui David Lloyd George şef al
partidului.
Raport asupra convorbirii avute cu ministrul Cehoslovaciei la Londra referitor la
unele probleme interne şi atitudinea guvernului englez faŃă de incidentul de
frontieră dintre Cehoslovacia şi Ungaria.

Ar

-
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rn

e

VOLUMUL 26
1930 – 1931

rE
xte

1930 – PublicaŃia oficială a guvernului Marii Britanii cu privire la ConferinŃa de la
Londra, în legătură cu executarea legislaŃiei din dominioanele britanice şi a
Marinei Comerciale.
Raport referitor la „Legea cărbunelui”.

-

Telegramă-raport a lui Nicolae Titulescu asupra convorbirii avute cu foştii
miniştri ai aerului şi agriculturii din cabinetul lui Stanley Baldwin, asupra
problemelor politice ale Marii Britanii şi revizuirii tratatelor.

-

Raport asupra deschiderii conferinŃei inter-imperiale britanice.

-

Acest volum mai cuprinde şi alte materiale privind politica internă a Marii
Britanii.

er

ilo

-

fac

1931 – Raport privind convorbirea dintre Nicolae Titulescu şi subsecretarul de stat
permanent la Foreign Office despre chestiunea acordului cu Mahatma
Gandhi şi acordul naval.
NeînŃelegerile din sânul Partidului Conservator asupra Indiei.
Dezbaterile din Camera Comunelor în legătură cu moŃiunea de neîncredere
propusă de Baldwin.

-

Dezbaterea din Camera Comunelor privind fricŃiunile dintre partide.

-

Meetingul de la Albert Hall în legătură cu problema dezarmării generale.

-

ConferinŃa Mesei Rotunde referitoare la problema Indiei (raport).

-

Hotărârea guvernului republican din Irlanda de a modifica ConstituŃia irlandeză.

-

Mişcarea revoluŃionară din Cipru (raport).

-

RelaŃiile anglo-iraniene (raport).

ulu

ste
r

ini

RelaŃiile anglo-indiene (raport).
Discursul lui James Ramsay Macdonald, liderul partidului laburist, despre
socialism.

hiv

-

aM

-

iA

-

TendinŃe noi în aspiraŃiile tineretului britanic şi revizuirea tratatelor (raport).

-

Congresul Partidului Conservator de la Birmingham.

-

Acest volum mai cuprinde o serie de materiale în legătură cu lupta politică
internă, sesiuni parlamentare şi promulgarea unor legi.

Ar

-
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rE
xte

1934 – Aderarea lordului Rothermere la Partidul fascist englez.

rn

1933 – Miting al şomerilor în Hyde Park – au participat şi comunişti.

e

VOLUMUL 27
1932 - 1934

-

Raport asupra călătoriei lui Anthony Eden la Berlin şi întrevederile avute cu
cancelarul Adolf Hitler.

-

Guvernul naŃional şi politica externă a Marii Britanii (raport).

er

VOLUMUL 28
1935 – 1936

ilo

1934 – Rapoarte sintetice ale LegaŃiei României din Londra, relatând despre
situaŃia politică internă a Marii Britanii.

fac

1935 – Discursuri ale oamenilor politici englezi despre situaŃia politică internă a
Angliei.
Alegeri parŃiale şi generale şi schimbări de guvern în Anglia.

-

Numirea lui Anthony Eden în calitate de ministru al Afacerilor Străine.

iA

-

ulu

1936 – Mişcări fasciste şi antifasciste în Anglia.
Rapoarte referitoare la situaŃia politică internă din Anglia.

-

Conflictul dintre rege şi guvern cu privire la căsătoria regelui cu doamna
Simpson

ini

ste
r

-

VOLUMUL 29
1937 – 1944

-

Moartea lui Sir Austen Chamberlain.
Decizia guvernului Baldwin.
Lista membrilor Camerei Comunelor.

hiv

-

aM

1937 – Constituirea în bloc a partidelor de stânga.

Ar

1940 – Decizia guvernului Chamberlain şi venirea la putere a lui Winston
Churchill.

1941-1942 – Remanieri şi schimbări de guvern.
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-

Planul Boveridge pentru „abolirea sărăciei”.

rn

e

1943 - Greva minerilor şi electricienilor.

1920 – Greva muncitorilor şi măsurile luate de guvern.

rE
xte

POLITICA ECONOMICĂ

VOLUMUL 30
1920 - 1932

1931 – Raport asupra călătoriei moştenitorului tronului britanic în America de Sud
şi semnificaŃiile sale economice.

er

ilo

1932 – Telegrama lui Nicolae Titulescu cu privire la convorbirea avută cu
Snowden în problema stabilizării lirei sterline, protecŃionismului, chestiunii
reparaŃiilor şi a creditelor pe termen scurt acordate Germaniei.

fac

- Cooperarea economică internaŃională. Atitudinea Angliei faŃă de planul Tardieu.
Un memoriu al FederaŃiei InternaŃionale Britanice (raport).

iA

VOLUMUL 31
1933 - 1944

ulu

1933 – ConferinŃa inter-imperială de la Ottawa (raport).
Cartea Albastră conŃinând diferite aranjamente încheiate la Ottawa.

-

Acest volum mai cuprinde o serie de rapoarte recapitulative pe lunile noiembrie
şi decembrie 1933.

-

Volumul mai cuprinde tăieturi din presă şi rapoarte ale LegaŃiei Române din
Londra în legătură cu politica economică a Angliei.

ste
r

-

aM

ini

1934 – DiscuŃiile începute la Varşovia şi încheiate la Londra între proprietarii
minelor de cărbuni britanici şi polonezi şi acordul la care s-a ajuns pentru
a se evita concurenŃa pe pieŃele transoceanice.
1935 – Acordul comercial anglo-irlandez.
1936 – Anglia şi comerŃul internaŃional (raport).

hiv

1940 – Expozeul lui John Simon în Camera Comunelor cu privire la bugetul de
război al Angliei.

Ar

1943 – Presa engleză despre unele probleme economice postbelice.
- Acest volum mai cuprinde şi rapoarte sintetice lunare, referitoare la politica
internă şi financiară a Marii Britanii.
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PROBLEME MILITARE

Rapoarte, telegrame şi presă, referitoare la:

- Planul englez de dezarmare.
1933 – Înarmarea Angliei (raport).

rE
xte

1929 – Bugetul armatei britanice şi unele reduceri pe anul 1929.

rn

e

VOLUMUL 32
1929 – 1940

1935 – Cartea Albă în legătură cu apărarea naŃională a Angliei.

ilo

- Înarmarea Angliei, în special aviaŃia (raport).

fac

er

1937 – Raport al legaŃiei române din Oslo cu privire la reflectarea înarmării Angliei
în presa norvegiană.
- Cumpărarea fabricii suedeze de tunuri „Bofors” de către englezi (raport).
Raport din Cairo în legătură cu construcŃiile militare engleze din Egipt.

-

Construirea unor fabrici de avioane în Anglia (raport).

iA

-

1938 – Încheierea unui acord militar între FranŃa şi Anglia.

ulu

1940 – Material în legătură cu şcolile de aviaŃie engleze din Canada.
PROBLEME CULTURALE

ste
r

VOLUMUL 33
1921 - 1944

1921 – 1925 – O carte cuprinzând „The Conversations at Malines”.

Notă referitoare la slujba religioasă de la Camber Well, cu ocazia predării de
către Ńările din răsărit a unor icoane.

aM

-

ini

1923 – Unirea dintre biserica ortodoxă şi cea anglicană (articol din ziarul
„Adevărul”).

hiv

1928 – Notă privitoare la adoptarea unei cărŃi de rugăciuni de către Camera
Comunelor.
Reforma cărŃii de rugăciuni.

-

Criza din Biserica Anglicană.

Ar

-

1929 – Un articol din presă despre cartea de rugăciuni.
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e

1930 – Congresul Bisericii de la Lambeth.

rn

MANDATE ŞI COLONII
Mandate

rE
xte

1921 – Nota referitoare la corespondenŃa purtată de între guvernul englez şi
ambasadorul S.U.A. în privinŃa situaŃiei economice şi a teritoriilor asupra
cărora Anglia avea mandat în virtutea tratatului de pace de la Versailles.
1929 – Regimul poştal al anumitor teritorii aflate sub mandat britanic.
1930 – Problema palestiniană.

ilo

1932 – Raport referitor la Irak.

er

Colonii

fac

1928 – Rapoarte cu privire la acordul încheiat între guvernul englez şi Emirul
Transiordaniei cu privire la relaŃiile dintre Transiordania şi puterea
mandatară.

iA

1938 – Separarea guvernului birmanez de cel indian.
1942 – Noua organizare a coloniilor engleze.

ulu

1934 – Reforma constituŃională în Ceylon.

1944 – DeclaraŃia primului ministru al Canadei în legătură cu propunerea britanică
ca imperiul britanic să formeze un sistem compact de popoare.
AliaŃii şi Irlanda.

-

Cuvântarea lui Winston Churchill la ConferinŃa Imerială de la Londra cu privire
la unificarea Commonwealth-ului britanic.

-

Mahomedanii indieni şi chestiunea palestiniană.

aM

ini

ste
r

-

MONARHIE
VOLUMUL 34
1925 – 1939

1928 – Telegramă referitoare la boala regelui George al V-lea.

hiv

1934 – Căsătoria prinŃesei Maria.
-

Căsătoria ducelui de Kent.

Ar

1935 – Moartea principesei Victoria, sora regelui George al Angliei.

1936 – Vizita regelui Angliei în Turcia.
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-

Raport – călătoria lui Edward al VIII-lea pe Marea Adriatică.

-

Raport – atentatul împotriva regelui Angliei.

COMUNISM
1926 – 1943

rE
xte

1939 – Vizita suveranilor englezi în Canada (raport).

e

Vizita regelui Angliei în Iugoslavia – tăieturi din presă.

rn

-

1925 – Activitatea aripii de stânga din Partidul Socialist Englez

er

ilo

1926 - 1927 – Raport asupra mişcării „Grupului aripii de stânga” din „InternaŃionala
a III-a”.
1930 – Reluarea relaŃiilor cu Rusia.

fac

1931 – Dezbaterile din Camera Comunelor asupra chestiunii propagandei
sovietice.
1932 – DemonstraŃiile şomerilor în faŃa Parlamentului.

iA

1942 – ReapariŃia ziarului „Daily Worker” şi a unei reviste comuniste.

ulu

1943 – Articole din ziarul „Universul” cu privire la manifestările antisovietice de la
Londra.
DIVERSE
1925 – 1947

ste
r

- Incidentul de la legaŃia afgană din Londra în urma căruia ministrul Suja Khan a
fost obligat să părăsească Anglia.

ini

1930 – Telegramă de condoleanŃe adresată de către guvernul român în legătură
cu moartea lordului Balfour.
1931 – Vizita regelui Spaniei la Londra pentru aranjamente financiare.

aM

1933 – Moartea lordului Grey of Fallodon.

VOLUMUL 35
RELAłII CU ABISINIA
1942 – 1944

Ar

hiv

1939 – Rapoarte din 7 iulie, 13 iulie şi 15 iulie cu privire la migraŃia din Olanda în
Australia.

- Comunicatul AgenŃiei Reuter, referitor la anunŃarea în Camera Comunelor de
către Anthony Eden a încheierii unui tratat între Anglia şi Abisinia.
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RELAłII CU ARGENTINA
1930 - 1943

rE
xte

1930 – Călătoria prinŃului de Wales în America de Sud (raport).

rn

e

- AnunŃarea de către Anthony Eden în Camera Comunelor a denunŃării tratatului
anglo-abisinian de către împăratul Abisiniei.

1933 – Vizita de răspuns a vicepreşedintelui Argentinei, Julio Roca, la vizita făcută
în Argentina de către prinŃul de Wales.
1936 – Raportul LegaŃiei României din Buenos Aires referitor la relaŃiile comerciale
dintre Anglia şi Argentina.

er

ilo

1940 – Raport despre situaŃia economică şi politică a Argentinei în urma izbucnirii
războiului în Europa şi relaŃiile cu Anglia.

fac

RELAłII CU UNIUNEA AFRICII DE SUD
1940

iA

1940 – Raportul legaŃiei române din Londra însoŃită de scrisoarea consulului
onorific al României la Capetown, prin care se propune stabilirea de relaŃii
comerciale între Uniunea Sud-Africană şi România.

ulu

RELAłII CU BELGIA
1922 – 1944
1931 – Telegramă descifrată din Londra în legătură cu vizita la Londra a lui
Hymans pentru a discuta despre relaŃiile comerciale anglo-belgiene.

ste
r

1937 – Vizita regelui Leopold al III-lea în Anglia.
RELAłII CU CHINA
1929 – 1943

aM

ini

1929 – Răspunsul guvernului englez la cererea guvernului chinez în legătură cu
transferarea tribunalelor din China autorităŃilor chineze (raport).
RELAłII CU DANEMARCA
1934 – 1937

1934 – Vizita lui Anthony Eden în Danemarca (raport).

Ar

hiv

1935 – Telegramă în legătură cu atitudinea pe care o va lua Danemarca la
Geneva.
1936 – Raport referitor la negocierile danezo-engleze pentru prelungirea
convenŃiei comerciale.

- sosirea la Copenhaga a ministrului englez al ComerŃului (raport).
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rE
xte

RELAłII CU DOMINIOANELE
1939 – 1940
Imperiul Britanic

rn

1937 – Vizita primului ministru danez la Londra, în luna aprilie (raport).

e

- Împrumutul Danemarcei în Anglia (raport).

AUSTRALIA

1940 – Numirea lui R.G. Casey, fost ministrul al Aprovizionării, ca ministru
plenipotenŃiar în S.U.A.
Moartea a doi miniştri australieni şi a şefului Marelui Stat Major într-un accident
de avion.

er

CANADA
1939 – 1940

ilo

-

Declararea stării de război între Canada şi Germania.

iA

-

fac

1939 – Atitudinea guvernului şi dominionului Canadei în preajma războiului
mondial.

1940 – Dizolvarea parlamentului canadian.

Deschiderea sesiunii ordinare a Parlamentului provinciei Quebec.

-

Numirea contelui Athlons Guvernator General al Canadei.

-

DeclaraŃia de război împotriva Italiei (Telegramă din 10 iunie 1940).

-

ÎnfiinŃarea unei LegaŃii a Argentinei la Ottawa.

ini

ste
r

ulu

-

IRLANDA
1939 – 1940

aM

1939 – Comunicarea guvernului irlandez cu privire la neutralizarea Irlandei
(Societatea NaŃiunilor, 6 octombrie 1939).

hiv

1940 – Respingerea garanŃiei propuse de Anglia.
NOUA ZEELANDĂ
1939 – 1940

Ar

1939 – Proclamarea stării de război cu Germania.
1940 – Introducerea serviciului militar obligatoriu în Noua Zeelandă.

-

Starea de război dintre Italia şi Noua Zeelandă.
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e

UNIUNEA SUD-AFRICANĂ
1939 - 1940

rn

1939 – Uniunea Sud-Africană continuă relaŃiile cu Ńările beligerante („Universul”,
nr. din 6 septembrie 1939).
Stare de război între Uniunea Sud-Africană şi Germania.

-

Mesajul generalului Smuts privind participarea Uniunii la război („Semnalul”, nr.
din 6 septembrie 1939).

rE
xte

-

Starea de război dintre Italia şi Uniunea Sud-Africană.

er

-

ilo

1940 – MoŃiunea generalului Hertzog din Parlamentul Sud-African referitor la
stabilirea păcii şi discuŃiile din Parlament („România”, nr. din 21-24. I.
1940).

fac

RELAłII GENERALE CU ALTE STATE
1940 – Crearea unei societăŃi speciale pentru tranzacŃiile comerciale cu Ńările din
sud-estul Europei („România”, nr. din 6 aprilie 1940).

ulu

iA

- DeclaraŃiile lui Neville Chamberlain din Camera Comunelor cu privire la
conferinŃa miniştrilor din Ńările sud-estului Europei şi obligaŃia asumată faŃă de
integritatea şi independenŃa Ńărilor neutre din această regiune (telegramă din
Londra, din 18 aprilie 1940).

ste
r

- DeclaraŃiile lui Neville Chamberlain din Camera Comunelor reproduse în presă
(„România”, nr. din 20 aprilie 1940).

ini

- DeclaraŃiile lordului Halifax făcute în Camera Comunelor („Curentul”, nr. din 13
iulie 1940).
RELAłII CU EGIPT
1929 - 1937

aM

1929 – Interpelarea guvernului englez de către Austen Chamberlain în legătură cu
tratatul de alianŃă dintre Anglia şi Egipt (raport).
1930 – Tratativele dintre Marea Britanie şi Egipt în vederea încheierii unui tratat de
alianŃă (raport).

RELAłII CU ELVEłIA
1934 – 1940

Ar

hiv

1937 – Vizita vaselor engleze în portul egiptean Alexandria (raport).

-

DiscuŃia avută de ministrul român la Berna, Mihai Boerescu cu omologul său
englez, Sir George Warner, ministrul Marii Britanii în capitala ElveŃiei (raport).
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-

Vizita noului ministru al Angliei la Berna (raport).

rn

e

RELAłII CU FRANłA
1936 – 1940

rE
xte

1938 – Discursul pronunŃat de ministrul francez de Război în legătură cu
solidaritatea franco-britanică.
1939 – Tăieturi din presa română referitoare la declaraŃia comună a lui
Chamberlain şi Daladier (noiembrie).
- Acordul monetar anglo-francez.
1940 – Diferite tăieturi din presă cu privire la relaŃiile anglo-franceze.

er

ilo

- Textele acordului dintre Churchill şi De Gaulle din 7 august 1940.

fac

VOLUMUL 36
RELAłII CU FINLANDA
1933 – 1940
Desfăşurarea săptămânii engleze în Finlanda.

-

Aprecieri germane asupra posibilităŃii unui ajutor efectiv englez dat Finlandei.

iA

-

ulu

RELAłII CU GERMANIA
1921 – 1936

1931 - Copie a Tratatului de la Locarno.

Vizita în Anglia a primului ministru şi a ministrului Afacerilor Externe al
Germaniei (raport) şi ecoul în presa străină.

ste
r

-

ini

RELAłII CU INDIA
1929 – 1932

-

Raport general despre situaŃia politică din India (raport).
Mişcarea „Gandhi” în India (raport).
Diferite tăieturi din presă în legătură cu situaŃia din India.

hiv

-

aM

1930 – Aprecieri despre raportul lui John Simon asupra situaŃiei relaŃiilor angloindiene şi situaŃia internă din India.

Ar

1931 – ConferinŃa şi masa rotundă asupra situaŃiei din India.
-

Diferite materiale de presă în legătură cu India şi conferinŃa imperială de la
Ottawa.
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e

RELAłII CU ITALIA
1937 – 1940

-

rE
xte

1939 – Recunoaşterea ocupării Abisiniei de către Italia.

rn

1937 - Parada militară de la Roma din 9 mai şi participarea ambasadorului Angliei
(raport).

Telegramă din Londra referitoare la convorbirile avute cu funcŃionarii de la
Foreign Office despre situaŃia internaŃională şi relaŃiile cu Italia.

1940 – Telegramă – presa italiană consideră drept absurde condiŃiile de pace ale
FranŃei (ianuarie).

er

ilo

- Articole din ziare româneşti referitoare la embargoul asupra cărbunelui german
destinat Italiei.
- Diferite telegrame referitoare la relaŃiile anglo-italiene

fac

RELAłII CU IRAK
1930 – 1933

iA

1930 – Tratatul de alianŃă dintre Marea Britanie şi Irak semnat la Bagdad la 30
iunie.

ulu

- DiscuŃiile de la Londra cu ocazia vizitei regelui Irakului în Anglia în vederea
construirii unei conducte care să lege exploatările petroliere din Mossul cu un port
din Marea Mediterană (raport).

ste
r

1931 – ConvenŃia petrolieră cu Irakul.
- Chestiunea mandatelor în Levant.

1933 – Vizita regelui Faisal al Irakului la Londra.

aM

ini

- Rapoarte în legătură cu politica engleză în Orient şi problema Asiei.
RELAłII CU JAPONIA
1937 - 1940

1937 – Raport în legătură cu interesele Angliei în Extremul Orient după războiul
chino-japonez.

Ar

hiv

1940 – DeclaraŃia lui Winston Churchill referitor la acordul anglo-japonez (Ziarul
„România” din 20 iulie 1940).

-

RELAłII CU IUGOSLAVIA
1940 – 1944

RelaŃiile guvernului britanic cu cele două guverne iugoslave.
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rn

e

RELAłII CU IRLANDA
1944

rE
xte

RELAłII CU MEXIC
1924 – 1938
1924 – DeclaraŃia ministrului mexican al Afacerilor Străine referitoare la
expulzarea lui N.A. Cunnard Commins.
1938 – Conflictul anglo-mexican de la 18 martie 1938, în legătură cu exproprierea
de către preşedintele Cardenas a industriei petrolifere străine.
- Raporturile pan-americane după exproprierea industriei petrolifere în Mexic.

er

ilo

RELAłII CU NORVEGIA
1934 – 1944

1934 – Călătoria lui Anthony Eden în Norvegia şi Suedia.

fac

1935 – Atitudinea Norvegiei faŃă de conflictul italo-abisinian.
1936 – Conflictul dintre pescarii englezi şi norvegieni.

iA

Raport referitor la conflictul Norvegiei cu Marea Britanie în chestiunea vânătorii
de balene.

ulu

-

ste
r

VOLUMUL 37
RELAłII CU OLANDA
1932 – 1939

1932 – Vizita prinŃului Edward la Haga.
1934 – Vizita primului ministru al Olandei la Londra.

aM

ini

1940 – Articol referitor la ConvenŃia de Război între Marea Britanie şi Regatul
łărilor de Jos.
RELAłII CU PERSIA
1928 – 1940

hiv

1937 – Ordinul şahului Persiei cu privire la interzicerea ofiŃerilor şi funcŃionarilor de
stat iranieni de a întreŃine legături de prietenie cu membrii legaŃiilor străine
din Teheran.
Hotărârea guvernului persan de a face un împrumut financiar la Londra
(raport).

Ar

-

1938 – Încordarea relaŃiilor anglo-persane.
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1939 – Presa iraniană despre activitatea societăŃii „Anglo-Iranian Oil Company”.

rE
xte

RELAłII CU PORTUGALIA
1935 – 1944

rn

e

1940 – SoluŃionarea diferendului dintre Iran şi societatea petroliferă „Anglo-Iranian
Oil Company”.

1935 – Reînarmarea Portugaliei şi relaŃii cu Anglia (raport).

- Coloniile portugheze şi relaŃiile cu Anglia (telegrame).

Vizita ministrului Afacerilor Străine al Portugaliei în Marea Britanie.

-

Diferite materiale referitoare la situaŃia internă a Portugaliei din 1935 – 1936 şi
relaŃiile cu diferite Ńări.

er

ilo

-

1936 – Atitudinea Angliei faŃă de Spania şi Portugalia (raport).

fac

1937 – Misiunea militară engleză în Portugalia (raport).

- PenetraŃia italo-germană în Portugalia şi atitudinea Angliei (raport).

iA

1938 – Atitudinea Portugaliei faŃă de tratatul de alianŃă cu Anglia (raport).

ulu

1939 – Interviul acordat de Winston Churchill unui ziar portughez despre criza
internaŃională.

ste
r

- Pregătirea unei asistenŃe maritime portugheze în favoarea Angliei şi
FranŃei.
1940 – NeutralităŃile portugheze (raport).
-

Mişcările din Mozambic şi spionajul englez în Portugalia.

ini

1943 – Înlocuirea ambasadorului portughez la Londra.

aM

- Postul de radio-ascultare cu privire la discursul lui Churchill asupra tratatului
de alianŃă cu Portugalia şi declaraŃia sa din Camera Comunelor.

hiv

- Tăieturi din presă referitoare la folosirea Insulelor Azore de către Anglia şi
trimiterea de arme engleze în Portugalia.
RELAłII CU SPANIA
1939 – 1944

Ar

1939 – Telegramă – PoziŃia Angliei faŃă de Spania.
1940 – Semnarea tratatului comercial anglo-spaniol (raport).
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1942 – Propaganda engleză în Spania (raport).

rn

e

1943 – Presa engleză despre relaŃiile anglo-spaniole.
1944 – Criza raporturilor anglo-spaniole.
Propaganda engleză la Barcelona.

-

DeclaraŃia lui A. Eden în Camera Comunelor asupra acordului americanospaniol.

-

Alte materiale în legătură cu relaŃiile anglo-spaniole.

rE
xte

-

ilo

RELAłII CU SOCIETATEA NAłIUNILOR
1922 – 1929

er

1922 – Material în legătură cu participarea lui David Lloyd-George la ConferinŃa de
la Geneva din anul 1922.

fac

1929 – Discursul Ńinut de Smuts cu ocazia aniversării a 10 ani de la înfiinŃarea
SocietăŃii NaŃiunilor.

ulu

iA

VOLUMUL 38
RELAłII CU STATELE UNITE ALE AMERICII
1921 – 1944
1928 – Interpelarea guvernului englez în problema Acordului naval între Anglia şi
FranŃa.

ste
r

1929 – DeclaraŃiile lui James Ramsay MacDonald în legătură cu vizita sa în S.U.A.
- Tratativele dintre MacDonald şi preşedintele S.U.A. (telegramă).

ini

1935 – Telegramă din Washington în legătură cu cooperarea anglo-americană în
Pacific.

aM

- Raport din Washington cu privire la diferitele aspecte ale relaŃiilor angloamericane.

hiv

1938 – Raport din Londra, stadiul colaborării anglo-americane.
RELAłII CU SUEDIA
1934 - 1943

Ar

1934 – Călătoria lui A. Eden în Ńările nordice (vizita la Stockholm).
1937 - Vizita ministrului Afacerilor Străine al Suediei la Londra, programul oficial şi
declaraŃiile lui Sandler în legătură cu relaŃiile dintre aceste Ńări.
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1939 – Misiunea lui Robert Hudson la Stockholm.

rE
xte

RELAłII CU TURCIA
1936 – 1944

rn

e

1943 – DiscuŃia din Camera Comunelor în problema avionului militar german care
a aterizat forŃat în Suedia.

1936 – Raport cu privire la construcŃia uzinelor metalurgice de la Karabuk de către
Anglia şi acordul dintre grupul englez „H.A.Brassart Co. Ltd.” şi „Credit
Export Guarantee Ltd.” din Londra şi Sümer Bank din Ankara.
1939 – Acordul anglo-turc.

ilo

- Acordul anglo-franco-turc de securitate şi asistenŃă mutuală.

- Vizita ziariştilor turci la Londra.

fac

1942 – Propaganda britanică în Turcia.

er

1940 – Vizita la Sofia a ambasadorului Angliei la Ankara.

iA

1944 - Un ziar turc despre declaraŃia lui Anthony Eden cu privire la Turcia.
- U.R.S.S. şi reglementarea paşnică a problemelor.

ulu

RELAłII CU VATICANUL
1930

ste
r

1930 – Conflictul dintre guvernul din Malta şi Vatican.

ini

VOLUMUL 39
RELAłII CU ROMÂNIA
1921 – 1939

aM

- Studii şi cercetări cuprinzând evoluŃia relaŃiilor anglo-române în intervalul 1919 –
1940.
1921 – Vizita în România a ziaristului englez Robert Lopper.

hiv

1924 – Vizita lui Nicolae Titulescu la primul ministru britanic şi discuŃiile dintre ei
privitoare la relaŃiile anglo-române.
- Telegramă referitoare la discuŃia dintre Nicolae Titulescu şi guvernatorul Băncii
Angliei cu privire la atitudinea acestuia faŃă de România.

Ar

- DiscuŃia dintre Nicolae Titulescu şi primul ministru englez la banchetul din City cu
privire la România.
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rn

1927 – RelaŃiile anglo-române, conferinŃa profesorului Nicolae Iorga.

e

1925 – Telegrame de condoleanŃe adresată de guvernul român soŃiei lordului
Curzon.

rE
xte

- Telegramă referitoare la discuŃia dintre Nicolae Petrescu-Comnen şi Neville
Chamberlain cu privire la poziŃia revizionistă a Ungariei faŃă de România.
1928 – Presa engleză despre vizita lui Nicolae Titulescu la Roma.

- Telegramă referitoare la conferinŃa despre România a lui Scotus Viator de la
King’s College.

ilo

- Telegramă referitoare la vizita în România a lui Harry Britain, membru al
Parlamentului britanic, în legătură cu chestiunea Filderman.

er

- Convorbirea dintre N. Titulescu şi diferiŃi oameni de stat englezi cu privire la
România (telegrame).

fac

- Călătoria în România a lui Alfred Stead, care a luat parte la campania lordului
Rothermere (telegramă).

iA

1929 – InvitaŃia făcută de preşedintele Camerei Comunelor şi de Lordul Maire
principelui Nicolae al României, de a participa la dineul oferit etonienilor
(telegramă)

ulu

- Dejunul oferit de guvernul englez în onoarea ministrului Virgil Madgearu.
Cu acest prilej, s-a vorbit despre relaŃiile româno-engleze (telegramă).

ste
r

- Presa engleză despre vizita la Londra a ministrului Industriei şi
ComerŃului, Virgil Madgearu.
1930 – Apelul lansat de şcolile din Anglia copiilor din întreaga lume şi comitetului
„Goodwill Day”.

ini

- Congresul istoricilor din Anglia.

aM

- Convorbirea dintre Titulescu şi Henderson, subsecretar de stat şi directorul
SecŃiunii Române cu privire la situaŃia internaŃională.

hiv

- Remiterea scrisorilor de acreditare şi convorbirea dintre N.Titulescu şi regele
Angliei despre situaŃia economică din România, U.R.S.S., America de Sud şi
Spania.
1931 – Apelul lansat de 148 de şcoli din Anglia către copiii din întreaga lume.

Ar

1932 – Vizita lui Rhys Davies, membru al Camerei Comunelor şi Partidului
Laburist, pentru a se interesa de situaŃia din România.

- Dare de seamă asupra vizitei escadrei engleze la ConstanŃa şi GalaŃi.
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e

1933 – Demersul reprezentanŃilor Micii ÎnŃelegeri în chestiunea propagandei
ungare în Anglia.

rn

1934 – Mesajul radio al copiilor din łara Galilor adresat copiilor din restul lumii.

rE
xte

- „Sunday Referee” despre o eventuală vizită a lui Carol al II-lea la Londra.

1935 – Raport cu privire la vizita în România a unei delegaŃii de teologi anglicani.
1936 – Vizita în România a lui Walley şi Lee pentru a discuta problemele
arieratelor româneşti în Anglia.

ilo

- Ştiri apărute în presa engleză în legătură cu vizita regelui Angliei la Atena,
Istambul şi ConstanŃa.

er

- Notă asupra convorbirii dintre ministrul Victor Bădulescu şi Samuel Hoare, în
legătură cu problema corupŃiei unui diplomat englez.

fac

1937 – Material în legătură cu întrevederile de la Geneva dintre Victor Antonescu
şi Anthony Eden cu privire la Cehoslovacia şi despre obiectivele care stau
în faŃa SocietăŃii NaŃiunilor.

iA

- Anglia şi tensiunea germano-cehoslovacă.

- Lordul Londonderry şi propaganda maghiară.

ulu

- Convorbirile dintre Anthony Eden şi Vasile Grigorcea în legătură cu dorinŃa
guvernului italian de a strânge relaŃiile cu România şi despre situaŃia
internaŃională.

ini

ste
r

- Convrbirea dintre Yvon Delbos şi ministrul Irimescu la dejunul oferit de
ambasada FranŃei având ca temă politica externă a României.
VOLUMUL 40
1938

-

aM

1938 – Vizita în România a scriitorului englez Robin Bruce Lockhart, pentru a scrie
o lucrare asupra Europei Centrale şi Orientale de la venirea la putere a
regimului hitlerist.
Rapoarte referitoare la minorităŃile din România şi poziŃia statelor străine.

hiv

- Telegramă referitoare la răspunsul lui Anthony Eden în Camera Comunelor în
legătură cu problema evreiască ăn România.
Raport asupra politicii externe a Angliei, problema Austriei şi Cehoslovaciei;
expansiunea Germaniei spre răsărit.

-

Presa engleză despre noul guvern român.

Ar

-

43/53

NESECRET

Inaugurarea emisiunii în în limba engleză la radiojurnalul românesc.

-

Presa română despre înfiinŃarea societăŃii anglo-române.

-

Raport cu privire la problema petrolului românesc şi Anglia.

-

Telegramă referitoare la intensificarea comerŃului cu România.

-

Politica europeană a Angliei şi consecinŃele ei pentru România.

-

Telegramă – vizita lui Gheorghe Tătărăscu la Londra.
Telegramă – negocierile româno-bulgare şi sprijinul pe care îl va da Anglia
României.

rE
xte

rn

e

-

er

ilo

1938 – Întrevederea Gheorghe Tătărăscu – lordul Halifax cu privire la situaŃia
generală şi relaŃiile politico-economice dintre cele două Ńări.
Presa engleză despre vizita lui Gheorghe Tătărăscu la Londra.

-

Vizita în România a lui Lansbury, deputat în Parlamentul englez şi discuŃiile
purtate cu privire la minorităŃile din România; securitatea colectivă şi problema
păcii.

-

Vizita în România a unei delegaŃii economice engleze (telegramă).

-

Presa vieneză despre intensificarea politicii engleze în România.

-

Convorbirea dintre ministrul Nicolae Petrescu-Comnen şi lordul Halifax cu
privire la situaŃia europeană după München.

-

Expozeul lui Grigore Gafencu cu privire la politica externă a României.

-

Vizita ducesei d’Athol în România.

ste
r

ulu

iA

fac

-

ini

1939 – Telegramă referitoare la formarea socităŃii române „British-Rumanian
Corporation Limited” pentru promovarea comerŃului între cele două state.

-

aM

- Telegramă referitoare la nota guvernului german către guvernul român prin care
se cere cedarea monopolului exportului produselor şi controlul german asupra
industriei române şi poziŃia guvernului englez.
Raport cu privire la politica externă a României.

hiv

- Telegramă referitoare la reacŃiile provocate în Anglia de acordul economic
româno-german.

Ar

- Telegramă referitoare la vasele engleze şi franceze pe Dunăre.
- Ziarele suedeze despre discursurile lui Neville Chamberlain şi Armand Călinescu
cu privire la România.

44/53

NESECRET

- DeclaraŃia lui N. Chamberlain cu privire la garanŃiile faŃă de România şi Grecia.

rn

e

- Telegramă referitoare la poziŃia Angliei faŃă de Transilvania.

- Telegramă cu tema: revizionismul maghiar şi poziŃia Italiei, Germaniei şi Angliei.

rE
xte

- Convorbirea dintre Alexandru Cretzianu şi Spittzmüller cu privire la acordul
franco-sovietic.
1939 – Notă asupra convorbirii dintre Grigore Gafencu, ministrul român al
Afacerilor Străine, şi însărcinatul cu afaceri al Marii Britanii, în legătură
cu Aide-Memoire-ul britanic referitor la litigiile dintre România şi Ungaria.
Telegramă în legătură cu vizita lui Neville Henderson în România.

-

Presa engleză despre raporturile româno-sovietice.

-

Notă asupra convorbirii dintre Gr. Gafencu, Thierry şi ministrul plenipotenŃiar al
Marii Britanii asupra distrugerii industriei petroliere române, în cazul unui atac
străin împotriva României.

fac

er

ilo

-

iA

- Notă – convorbirea dintre Grigore Gafencu şi Samuel Hoare cu privire la
garanŃiile Marii Britanii, date României împotriva unui „atac rusesc”.

ulu

- Negocieri economice cu Anglia şi studiu introductiv al relaŃiilor internaŃionale
1919 – 1939.

ste
r

VOLUMUL 41
1940 – 1944

1940 – Telegramă din Londra, impresii provocate în Anglia de numirea lui
Alexandru Vaida -Voevod ca Preşedinte al Frontului Renaşterii NaŃionale.

ini

- Telegramă din Ankara, cu privire la discuŃiile dintre ambasadorul român şi cel
englez, cu privire la situaŃia din România şi petrolul românesc.

aM

- Nota convorbirii dintre Grigore Gafencu şi ambasadorul Marii Britanii la
Bucureşti.
- Copie după Aide-Memoire-ul din 2. II. 1940, înmânat de lordul Halifax lui V.V.
Tilea, în care protestează împotriva livrărilor de petrol făcute Germaniei.

hiv

- Răspunsul guvernului român la Aide-Memoire-ul englez din 12.II.1940.

Ar

- Scrisoarea lui Sir Reginald Hoare către Grigore Gafencu din 13.II.1940, referitor
la angajamentul petrolifer încheiat între România şi Germania şi răspunsul lui
Grigore Gafencu din 16.II.1940.

45/53

NESECRET

e

- Aide-Memoire-ul englez din 2. III. 1940 remis lui V.V. Tilea, referitor la livrările de
petrol făcute de România Germaniei.

rn

- Protestul britanic contra ştirilor tendenŃioase apărute în presa română faŃă de
puterile aliate.

rE
xte

1940 - Nota verbală a Angliei din 9. VIII. 1940, în care se spune că Anglia va lua
contramăsuri faŃă de Ńările care vor atenua blocada engleză împotriva
Germaniei.
- Nota verbală din 19.VII. 1940 referitoare la protestul guvernului britanic împotriva
acŃiunii guvernului român de minare a coastelor române dincolo de limita admisă
de 3 mile.

er

ilo

- Protest britanic împotriva măsurilor luate de guvernul român de reŃinere a navelor
engleze pe Dunăre (30.VIII.1940).

fac

- Protest britanic împotriva pătrunderii pe teritoriul românesc a formaŃiunilor
militare germane în uniformă (14.IX.1940 – 9.X.1940).
- Telegrama din Londra, comentarii legate de numirea lui Ion Gigurtu ministru al
Afacerilor Externe.

iA

- Comentariile presei britanice despre eliberarea Basarabiei.

ulu

- Telegramă din Londra. Comentariile posturilor de radio din Londra în legătură cu
rechemarea lui Viorel Virgil Tilea.

ste
r

- Telegramă din Londra. DiscuŃiile lui Radu Florescu cu Orme Sargent în legătură
cu înrăutăŃirea relaŃiilor româno-engleze şi situaŃia politică în general.
- Textul discursurilor lui Chamberlain şi Halifax referitoare la România.

ini

- Protestul britanic faŃă de tratamentul aplicat de autorităŃile române supuşilor
englezi (septembrie).

aM

- Telegramă din Londra. Activitatea lui Dumitru Dimăncescu, după ce şi-a dat
demisia din funcŃia de consilier de presă.

hiv

- Un dosar cu documente referitoare la activitatea „românilor liberi” în Anglia şi
S.U.A.
VOLUMUL 42
1941 - 1944

Ar

1941 – Material în legătură cu ruperea relaŃiilor diplomatice şi declaraŃia de război
a Marii Britanii adresată României.
-

Plecarea misiunii diplomatice engleze din România.
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-

Referat despre „Criza în relaŃiile României cu Marea Britanie”.

Raport din Lisabona: „România în opinia oficială engleză”.

rE
xte

-

rn

e

- Telegramă din Stockholm: cererea României adresată guvernului suedez de
a reprezenta interesele sale în Anglia.

1942 – Lucrare întocmită de R.W. Seton-Watson, intitulată „Transilvania – o
problemă de bază”.
1943 – Raport din Lisabona care se referă la unele articole ale lui V.V. Tilea,
publicate în presa engleză.

Material referitor la prizonierii englezi din România.

er

-

ilo

1944 – Articolul lui V.V. Tilea, „Problemele României”, publicat în revista britanică
„Nineteenth Century”.

Ar

hiv

aM

ini

ste
r

ulu

iA

fac

- Convorbire Eugen Filotti – Le Rougetel cu privire la numirea unui reprezentant al
României la Londra.
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- Comenzi militare

Materia
Anglia

41

42

şi

rE
xte

- Arhiva economică – relaŃii economice între Anglia şi România

rn

e

REFERITOR LA RELAłIILE ROMÂNIEI CU ANGLIA A SE VEDEA ŞI
URMĂTOARELE MATERIALE:

Materia 7. Anglia.

- ConferinŃa din 1871 pentru chestiunea PorŃilor de Fier
- ConvenŃia Universală (1879).

Dos. 8/Conv. P.9
Dos. 6/Conv. L.1.
Dos. 7/Conv. A.2.
Dos. 12/Conv.A.2.

er

- ConvenŃie privitoare la „Mărci de fabrică”. (1890)

ilo

- ConvenŃie mandate şi colete poştale (1888).

- ConvenŃie de extrădare din 9/21 martie 1893

fac

- Aplicarea tratatului de extrădare teritoriilor aflate sub mandat Dos. 12/Conv. A.4
britanic – 1927
Dos. 6/Conv. L.2.

iA

- ConferinŃa internaŃională şi convenŃia universală (1901).

ulu

- Tratat comercial între Anglia şi România încheiat în octombrie Dos. 2.Conv. A. 10.
1905.
- ConvenŃie cu Anglia privind căsătoriile. 1901 – 1904

Dos. 11.Conv. B.6.

ste
r

- ConvenŃie cu Anglia privind executarea comisiilor rogatorii. Dos. 11. Conv. B. 8.
1902 – 1908
Dos.71/910 A.2

- ConvenŃie predarea actelor juridice (1912).

Dos. 11/Conv. A. 10

ini

- Moartea regelui Edward şi urcarea pe tron a regelui George

- ÎnfiinŃarea LegaŃiei Române la Londra

Dos. 82/913. A. 1.

aM

- Articole în presa engleză contra României în chestiunea Dos. 71/914 E.2.
Transilvaniei (scrise de lordul Newton)
Afaceri ardelene. 10

hiv

- Despăgubirile cerute de englezi pentru distrugerea instalaŃiilor Dos. 71/914
petrolifere din România, în războiul din 1914 – 1918
Petrol

Ar

- Scrisori adresate mitropolitului Moldovei de către lordul 71/914
episcop al Londrei şi răspunsul la aceste scrisori
Dos. 5
- RelaŃiile româno-engleze din timpul primului război mondial. 71/914
Rapoarte politice – presa engleză despre România
Dos. 41
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Cazier 9. Anglia. Vol.
39.

Crearea postului de ataşat naval pe lângă LegaŃia din Londra

82/920 F.1.

ÎnfiinŃarea Biroului român de presă

82/920.41

rn

rE
xte

Vizita în România a profesorilor englezi Mills şi Segali

e

EvoluŃia relaŃiilor româno-engleze, 1919 – 1941

71/921. S. 10

Cooperarea capitalului şi inginerilor englezi în întreprinderile Dos.2.Conv. A.17
miniere din Transilvania (1921)

ilo

Ceremonia militară cu prilejul predării drapelului român în 71/921 A.1
seama armatei britanice

er

ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Sheffield
Vizita unor ziarişti englezi în România

82/921. S.3
71/921. R. 32

fac

StudenŃi români în Anglia – notele lor, foi calificative, Arhiva LegaŃiei din
corespondenŃă cu universitatea şi cu studenŃii
Londra.
1921v
–
1922. Dos. 59
82/921. N.3

ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Cork şi desfiinŃarea lui

82/921. C.6.

ulu

iA

ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Newcastle – on -Tyne

75/921.G.21

ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Birmingham

82/921.A.6

ste
r

ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Cardiff

71/922. A. 12

ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Gibraltar

82/922. G.1

ConvenŃia de comerŃ prin schimb de note

24/V.1923.
Dos.2. Conv. A.10

Protestul englez împotriva legii minelor din România

71/923. R.53

Consolidarea datoriilor statelor europene

71/925.A.1.

Datorii de război către Anglia

71/925. A. 1.

hiv

aM

ini

Asasinarea mareşalului Wilson

71/925. A.2

Chestiunea intrării străinilor în Anglia

71/925. A.3

Ar

Moartea reginei mamă Alexandra a Angliei

ConferinŃa imperială. Noul titlu al regelui Angliei adoptat la 71/926. A.9
ConferinŃa imperială

49/53

NESECRET

71/926 A.5.bis

ÎnfiinŃarea „AsociaŃiei anglo-române” la Bucureşti

72/927.
Persoane
juridice. Dos. 23

rn

e

Greva minerilor din Anglia

rE
xte

Acordarea personalităŃii juridice societăŃii de propagandă 72/929.
Dos.
23.
„EducaŃia engleză în România”.
Persoane juridice
Misiunea navală engleză pentru crearea unei baze navale la Arhiva LegaŃiei din
ConstanŃa, în 1929
Londra. – Dos. 23
Proiectul „Henderson şi Wotiar” pentru crearea unei baze 71/929. R.11
navale la Marea Neagră

ilo

ConferinŃa economică şi monetară Ńinută la Londra

2 Conv. L.5

er

Atitudinea Angliei faŃă de propaganda maghiară pentru 71/930 T.2. Anglia
revizuirea tratatelor

fac

Chestiunea Irlandei

iA

Chestiunea Insulei Malta

71/930. A.4
82/930 B.1

ulu

ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Bradford

71/925 A.4. vezi şi
71/921 A.6. şi 71/930
A.3

Contract cu societatea engleză „Stewart” pentru pentru 90/931 Soc. engleze
executarea de şosele în România

ste
r

Acorduri şi convenŃii comerciale şi de plăŃi semnate de Anglia Dos. 2. Conv. A. 20
între anii 1930 – 1938
Dos. 2. Conv. A. 20

Acordul Comercial din 8 februarie 1931

Dos. 2. Conv. A. 20

Acordul de plăŃi din 3 august 1935

Dos. 2. Conv. A. 20

aM

ini

ConvenŃia de ComerŃ şi NavigaŃie din 6 august 1930

Reglementarea plăŃii arieratelor – 1935

Dos. 2. Conv. A. 20

Acordul de plăŃi din 2 şi 28 mai 1936

Dos. 2. Conv. A. 20

hiv

Acord tehnic între Oficiul de Clearing şi Banca NaŃională a Dos. 2. Conv. A. 20
României – 30 mai 1936
Dos. 2. Conv. A. 20

ConferinŃa interimperială de la Ottawa

71/1932 A.5

Ar

Acorduri de plăŃi din perioada 1936 – 1938
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Acordul de încredere franco-englez

9/Conv.G.1.Lausanne

rn

e

Incidentul anglo-persan din cauza rezilierii concesiunii 71/932.R.9
petroliere acordate de Persia societăŃii engleze „Anglo-Persian
Oil Company”

rE
xte

Pactul celor patru mari puteri: Anglia, FranŃa, Italia şi Germania 71/933. I.4

ConferinŃa naŃională a Ńărilor exportatoare şi importatoare de 2 Conv. L.6
grâu – 1933
Vizita arhiepiscopului de Canterbury la Bucureşti

71/934. R. 15

ilo

Vizita vaselor de război engleze în porturile româneşti

57/1910 – 1934 Dos.
3; vezi şi 71/1930 R.2

71/1934. N. 12

Chestiunea independenŃei Egiptului

71/935. E. 4

fac

er

Atitudinea Marii Britanii faŃă de Pactul Mediteranean

Jubileul a 25 de ani de domnie a regelui George al Angliei

71/1935. A. 2

iA

Boala şi moartea regelui George al V-lea şi urcarea pe tron a 71/936. A.3
regelui Edward al VIII-lea

ulu

Abdicarea regelui Edward al VIII-lea şi urcarea pe tron a regelui 71/936. A. 8
George al VI-lea
Ridicarea LegaŃiei României la Londra la rangul de ambasadă

71/937. R. 13

ste
r

Vizita lordului Halifax la Berlin, negocierile franco-engleze cu 71/937. A. 10
privire la chestiunile germane
14/Conv. A. 17

Cumpărarea localului LegaŃiei din Londra

67/937. Londra

ini

ConvenŃia pentru evitarea dublei impuneri, 1938

aM

Acord prin schimb de note privitor la recunoaşterea reciprocă a 8/Conv. A.6
livretelor de debarcare a marinarilor britanici şi români, ca
Ńinând loc de paşapoarte. 1937 – 1938.

hiv

Acord italo-englez regferitor la Marea Mediterană, Orientul 71/938. L. 10
Mijlociu, colonii, etc.
71/938 A. 11

Încoronarea regelui Angliei împărat al Indiei

71/938. A. 12

Ar

Vizita regelui Angliei la Paris

ConferinŃa franco-britanică pentru
internaŃionale

discutarea
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e

Acord privitor la reciprocitatea despăgubirilor în cazuri de 14/Conv. A. 16
accidente de muncă, 1938
71/939. E.9.IV.12

rn

RechiziŃionarea de către englezi a vasului Vlasopol

rE
xte

Tratative economice. ConvenŃia comercială, protocolul de la 2/Conv.A.25
Bucureşti din 11 mai 1939

Atitudinea Angliei faŃă de conflictul european (al II-lea război 71/939
mondial - bibliorafturi 4 – 9)
bibliorafturi 4-9

9.I.

Tranzitul prin România a misiunilor militare engleze şi franceze 71/939. E.9.I.9
din Polonia
71/939.
E.9.I.12.
biblioraft 76

er

ilo

Chestiunea tratării prizonierilor de război englezi în România

fac

Atitudinea României faŃă de angaljamentul cu Anglia privitor la 71/939. E. 9. I. 13.
simplificarea formalităŃilor de control a vaselor S.M.R.
Biblioraft 78
Scutirea de impozite a localului legaŃiei române din Londra, 67/939 Londra
inventarul localului, etc.

iA

Comitetele „Democratice” române create la Londra

71/939. E.9.IV.
Biblioraft 95

E.

ulu

Proteste britanice privitoare la vasele reŃinute, expulzări, petrol, 71/939 E.9. IV. 4.
Biblioraft 109
export de porumb, etc
71/939. E9.
Biblioraft 110

IV.5.

Plecarea misiunii diplomatice şi a coloniei engleze din 71/939.
E.
România, protejarea intereselor britanice în România de către Biblioraft 113
LegaŃia S.U.A. şi apoi de ElveŃia

IV.9.

ini

ste
r

Chestiuni economice româno-engleze

aM

DeclaraŃia de război adresată României de către Anglia

71/939.E.9.IV.1.
71/939. E.0.XVII 1.A.
Biblioraft 113

SituaŃia românilor aflaŃi în Anglia şi dominioane. Internarea 71/939.
E.9.IV.9.c.
prizonierilor şi a civililor români în lagărele de concentrare
Biblioraft 117

hiv

Plecarea misiunii militare române din Anglia. Arestarea 71/939
E.9.IV.b.
căpitanului Câmpeanu de către poliŃia britanică
biblioraft 116

Ar

Zonele şi societăŃile petrolifere cu capital de englez din 71/939.
E.9.VI.8.
România
Biblioraft 186 – 187
Tratatul de alianŃă anglo-sovietic încheiat la Londra la 71/939
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20.V.1942

Biblioraft 159

Comunicare din partea Angliei privitoare
recunoaşterii guvernului român (1941)

la

condiŃiile 71/939.
E.9.VI.5.
biblioraft 154
71/1939. E. IV.12. B.
Biblioraft 120

75/1939. D.1

er

ilo

Chestiunea vaselor engleze reŃinute de guvernul român
ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Southampton

rE
xte

rn

e

Comisia de aprovizionare cu materiale, echipament şi Arhiva
LegaŃiei
harnaşament din Anglia, comenzi militare româneşti în Anglia, Londra, dos. 173-188;
1939 – 1941
vezi
şi
chestiuni
economice
şi
finaciare, din aceeaşi
arhivă

fac

Chestiunea sechestrării de către englezi a vaselor „Oltenia” şi 68/940. S. 1
„Steaua Română”.

iA

Acord privitor la scutirea reciprocă de taxe a vizei pusă pe 14 Conv. A. 18
paşapoartele persoanelor în misiuni oficiale, agenŃilor consulari
de carieră şi a personalului de serviciu, 1940
Încercarea de alipire a Abisiniei la Imperiul Britanic

71/942 A.2.

aM

ini

ste
r

ulu

1940-1944.
Arestări de personal englez la de la societăŃile petrolifere din 22/
ReclamaŃii engleze
România. – 22/1940-944. ReclamaŃii engleze

Ar

hiv

Tehnoredactare: Andrei Căpuşan, S I, UAD,
21 septembrie 2011
Corectat: dr. Stelian Obiziuc, şef serviciu, UAD,
5 octombrie 2011
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