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Nem lehet szavazni 
személyazonossági igazolvány nél-
kül s aval is csak akkor, ha be 
van Írva az igazolványba az 1932. 
évre szélő választói jogosultság. 

Mint egy orüIt dervis 
olyan eszeveszett táncot jár Réti Imre 
arra a hirre, hogy a város polgársága 
önálló elhatározással mer polgármester-
jelöltet állítani. Mint a vásári kikiáltó, 
ugy sorakoztatja fel  lapjában azt a 
rengeteg sok jót, amit három év alatt 
a polgárságnak lett. Még az utakra 
kihordott kavicsot is elsőrendű vív-
mánynak hirdeti, ami igazán közönsé-
ges dolog, nem is szólva arról, hogy nem 
is kavics, hanem csak homok volt az, 
amit a sár maradék nélkül elnyelt. 
Esszeveszett dicsekvésében megrágal-
mazza a polgárság jelöltjét, maga alá 
szeretné gyűrni a tisztességes multat, 
a makulátlan becsületességet, a tu-
dást, a szorgalmat, az áldozatkészséget, 
azt követelve a maga  kedvéért,  hogy 
ne lehessen egy város vezetője az, aki 
abban a városban született, akit ideköt 
a bölcső és a sir, s minden, ami e 
kettfí  között van 1 Nem .v?szi é.stzre, 
hogy a tisztes családi hagyományok 
kigunyolásával — kigúnyolja és vérig 
sérti az egész polgárságot. 

Családi politika itt csak egy van, 
amit valóban el kell Ítélni. Ez pedig 
az interimárok családjának a politikája I 
Ők azok, akik mindig rabszolgaságról 
s a népjogok elnyomásáról beszélnek 
s mihelyt a választás elbuktatja őket: 
nyomban jőnek a feloszlatással,  hogy 
a népakarat ellenére is mindent ma-
guknak foglaljanak  el. Feloszlatják a 
községi tanácsokat, a megyetanácsot, 
a mezőgazdasági kamarát: megmutat-
ták, hogy hatalommal is be tudnak 
ülni mindenüvé. Mit keresnek hát a 
választásokon ? Hagyják meg legalább 
az illúzióját annak, hogy a polgárok 
azt választanak, akit akarnak 1 

S aki a választások előtt felpa-
naszolja, hogy mennyit dolgozott a 
városnak: az meg se érdemii, hogy 
bárki is rászavazzon. Réti urnák most 
képviselői mandátuma is van, azt a 
rengeteg munkát a jövőben el sem 
győzné. Még jót tesz vele a polgárság, 
ha legalább a polgármesteri székben 
— más munkaerővel váltja őt fel. 

SPORT. 
Érdekes football  mérkőzés lesz 

vasárnap 27 én, két válogatottat álli 
tanak össze az összes egyesületekből, 
az egyik csikó-csapat lesz és tagjai 
csak azok lehetnek, akik még nem 
voltak katonák, a másik csapat az 
öreg harcosok csapata, ennek tagjai 
azok lesznek, kik katonai szolgálatuk-
nak már eleget tettek. A mérkőzés 
2 órakor kezdődik. Rossz idő esetén a 
mérkőzés elmarad 

A városi polgárság 
listája. ^ 

November 20 án, vasárnap délután' 
a Pártotthonban tartotta a városi magyari 
párttagozat közgyűlését, melynek egye-l 
düli tárgya n városi tanácstagok jelö-i 
lése, vagyis a lista összeállítása volt.( 
Az intézőbizottság által még az azelőtti' 
vasárnap kiküldött kandidálóbizottság 
többszöri ülésezés és mindenféle  szem-
pont alapos megfontolása  után elké-
szítette a jelöltek listáját s ezt a jelö-
lést a kandidálóbizottság elnöke. Szabó 
András terjesztette a közgyűlés elé. A 
közgyűlés a kandidálóbizottság jelölé-
sét rövid vita után magáévá tette s 
eszerint a város magyarsága a városi 
tanács-választásra a következő listával 
megy önállóan harcba : dr. Sebesi Ákos, 
Csiky Albert, Kálnoky Ferenc, Szabó 
András, dr. Filó Ferenc, Forró Géza, 
Orbán Endre, Papp Dezső, dr. We-
netsek József,  ifj.  Nagy Dénes, Szőcs 
Samu, Bogáthy Lajos, Zikariás Miklós, 
Bartók Lajos, Katona József,  Könczei 
Lajos, Gellért Lajos, Koródi Sándor. 
• ' ^ ' ' . - -

Feloszlatták a Mezőgaz-
dasági Kamarát 

Régóta lehetett márt hallani a lap-
pangó szándékról, hogy megyénk me 
zőgazdasági kamaráját feloszlassák.  A 
feloszlatás  most megtörtént, a köztisz-
teletben álló, nagy szaktudásu és utol-
érhetetlen élettapasztalatu elnök, Sz. 
Szakáts Péter helyébe Ugrón Ákost 
tették meg interímárelnöknek, aki erre 

a jutalomra a legutóbbi országos 
választáson tanúsított magatartásá 
val kétségtelenül rászolgált. De szél-
nek eresztettek másokat is, minden-
kit, akit a nép bizalma választott be 
a testületbe s helyüket interimárokkal 
töltötték be: Botco, Marcu Nicolae, 
Maior Zacharíe, Bodogaian loan, Si-
míon Nicolae, Bokor Károly, s még 
más, a számnak megfelelő  »jobb szak-
értőkkel.® A feloszlatás  hivatalos in-
doka az, hogy a kamara működése 
elégtelen volt. Nem kell azonban ke-
resnünk az igazi indokot: nálunk 
mindent feloszlattat  a kormány és a 
pártpolitika, amit a nép szabad aka-
rattal választ. A feloszlatást  a törvény 
szerint két hónapon belül uj válasz-
tásnak kell követnie s a választást — 
egyelőre — január 11 ikére ki is írták. 
Minthogy azonban azt is tapasztaltuk, 
hogy nálunk az időközi  bizottságok 
működése állandó  szokott lenni, el 
lehetünk készülve arra is, hogy a vá-
lasztást egyszer-kétszer el fogják  na 
polni. Itt említjük meg, hogy Lakatos 
Tivadar ny. városi tanácsos az interi-
már bizottságba való kíneveztetését 
nern fogadta  el s azért nem közöljük a 
teljes névsort sem, mert nem lehet 
tudni, van-e még más is, aki a kine-
vezést visszautasította. 

X Egy jókarban levő gyermek 
kocsi eladó, érdeklődni a mozinál. 

R é v é s z E r n ő -

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: nov. 

28 án Kászonaltiz, 29-én Szentegyhá-
zasfalu,  december 2-án Héjasfalva, 
Kibéd. 

A munkakamarák végleges be-
osztási székhelyeinek a megjelölése 
befejezést  nyert, és ezzel a kisiparos 
osztály ismételten egy nagy csalódás-
sal és lesújtó érzéssel tapasztalia azt, 
miszerint ezen fontos  ipari ügyben 
nem gondoltak sem az iparosok érde-
keire, sem pedig azoknak az annyira 
megindokolt kérésére, hanem egysze-
rűen minden praktikus cél nélkül a 
saját akaratuk szerint oda csatol 
ták Csik és Udvarhely vármegyének 
QQ̂/o OS magyar iparosságát Bacau köz-
ponthoz. Ezekután bátran feltehetjük 
azt a kérdést, hogy mire való az a 
sok miniszteri járás és látogatás, mire 
való a polgárságnak a formális  meg-
kérdezése, hogy mit kiván és mire 
való annyi sok kisiparost hol ide, hol 
oda összecsőditeni, nagy gyűléseket 
rendezni, melyen a M. ügyi Miniszter 
megjelenik, minden kéríst mnghallgat, 
de azután azt tekintetbe sem véve in-
tézkednek. Hogy lehet elképzelni, hogy 
akár .4Z Ipartestület, akár pedig annak 
egyes tagjai "mindenféle  ügyes bajos 
dolgaikkal Bacauba utazzanak ? Szabó 
Bénihez az egyetlen iparos képviselő-
höz és a minisztérium mellé szervezett 
véleményező bizottság tagjához, külön 
kéréssel fordultunk,  hogy a bízottság 
ban emeljen szót Ipartestületünknek 
feltétlenül  a brassói Munkakamarához 
való beosztása érdekében. 

A hivatalos lap 247. számában 
megjelent törvény szerint mindazon 
kisiparosok, akik egyedül vagy leg-
feljebb  6 alkalmazottal dolgoznak, 
és nincs más jövedelmük, csak az 
ipar, a forgalmi  adó alól mentesek. 
Akik magánvagyon utáni jövedelem-
mel, mint házbér, földjövedelem  stb. 
birnak, nem élvezik ezt a kedvez-
ményt. 

November hó 27 én történik a 
városi tanácsba egy tanácsos megvá-
lasztása a cégjegyzett kereskedők és 
iparosok részéről. A választáson min-
denki jelenjék meg, aki a marosvá-
sárhelyi Iparkamaránál cégjegyezve 
van. 

Felhívjuk az összes mesterek fi-
gyelmét, hogy a beszegődtetett tanon-
caikat a beszegődés megkötésénél 
nyomban jelentsék be a tanoncisko-
lához, mert külömben meg lesznek 
büntetve. 

Az ipartestület elnöksége. 

Községi tanácsjeiölő nyomtatvá-
nyok kaphatók: Kereszturon Szakáts 
Miklósnál, Erdőszenfgyörgyön  Fülöp 
Ferenc lelkésznél. Oklándon Máthé 
Mózesnél, Udvarhelyt a magyar párt-
irodában. 

Ingyen  kapja  meg  a város-
házán  személyazonossági  igazol-
ványát,  siessen  tehát  azt  meg-
szerezni,  mert  anélkül  nem  sza-
vazhat/  Fénykép  se kell  hozzá! 

A megyetanács közös 
listáját 

tegnap, csütörtökön delelőtt tették le 
Bilciurescu törvényszéki elnökhöz, aki 
a listát elfogadottnak  jelentette ki. 
Eszerint a Magyar Párt jelöltjei a kö-
vetkezők : dr. Sebesi János, Kakucs 
Ferenc, dr. Jodál Gábor, Szabady Ti-
vadar, dr. Elekes Dénes, Máthé Mó-
zes, Frőlich O.tó, Szakáts Zoltán, Ba-
lázs András, dr. Mezei Ödön, id. Fá-
bián József,  Kovács Lázár, Imreh Pál, 
dr. Nagy Lajos, Gál Gyula, Lőrinczy 
Dénes szöv. ellenőr, Dósa Árpád, 
Dénes Mózes, Bartalus Izsák, Jakab 
Antal. A román nemzeti parasztpárt 
jelöltjei: Ugrón Ákos, Salantiu Justin, 
Kóréh Béla, Marcu Nicolae, Felcser 
Lukács, Constantinescu Mihai (lib.) 
Fazakas Domokos, Todea Juon, 
dr. Kálmán József,  Sándor János. 

A Magyar Párt régi listájáról, a 
legutóbb megválasztott 30 megyetaná-
csos közül, sok érdemes embert kel-
lett kihagyni, mert az egyezmény sze-
rint most csak 20 tagsági hely áll ren-
delkezésre s erre a kisebb számra 
kellett a beosztást ugy megcsinálni, 
hogy a megye magyar társadalma vi-
dékek, foglalkozás  és vallás szerint is 
lehetőleg képviselve legyen. Ezeknek 
a kimaradása is aboz a? áldozathoz 
bzáiiii iható, amit a írlAjö'ár'̂ F'árt az 
egyezmény létrejövetele, vagyis a vá-
lasztás elkerülése érdekében hozott. 

Titkos Dana-szövetség terv ? 

Az egyik nagy angol lap azt a 
hírt pattantotta ki, hogy Olaszország, 
Németország, Magyarország és egyes 
Balkán államok között Duna-szövetség 
van készülőben s hogy Gömbös ma-
gyar miniszterelnök olaszországi és 
Dollfus  osztrák kancellár budapesti 
utazása ezzel a szövetséggel lenne 
összefüggésben.  A Duna-szövetség ve-
zető állama Magyarország lenne. 

A Le  Temps  cimü francia  lap azt 
a magyarázatot fűzi  az angol lap cik-
kéhez, hogy kettős kombinációról lehet 
szó : egy uj Duna-szövetségről, mely-
nek szive Magyarország lenne, a régi 
határaira szorított Románia és Szerbia 
egyesülne Görögországgal és Albáni-
ával, hogy megalkossák a Balkán-szö-
vetséget. A francia  lap szerint ezek a 
kombinációk nem komolyak. 

A székelykereszturl jótékony nfi-
fgyesület közgyűlése. A székelykeresz-
turl jótékony nőegyesület nov. 21-én 
tartotta tisztújító közgyűlését. Egyhangú 
felkiáltással  megválasztattak: elnöknek 
özv. Ugrón Zoltánné, alelnököknek: 
özv. Lengyel Samuné, Tamás Ilonka, 
pénztárnoknak : Dr. Fazakas Miklósné, 
titkárnak : Szentmártoni Kálmán. Uji-
tás az egyletben, hogy egy állandó 
vigalmi bízottságot választottak, mely-
nek elnöke Faller Józsefné  lett. Uj vá-
lasztmányi tagok lettek szintén egy-
hangúlag : Ajvász Béláné, Brandner 
Endréné, dr. Gálffy  Zoltánné, Sándor 
Mihályné. 

Ügyvédi határidő-napló kapható a 
Könyvnyomda R. T. üzletében, ára 
300 leu. 

Mili lomos lehet, ha osztá lysors jegyet vásárol a 
í o l l e k t n r á b é l I 

í 
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Tiszta volt a Máthis meg-
választása. 

A parlamenti vizsgálóbizottság je-
lentést tett munkájának eredményéről 
a szenátusnak, még pedig olyant, hogy 
annak alapján a szenátus a Má his 
mandátumát megerősítette. Vegye te-
hát mindenki tudomásul, hogy 1932 
juUus 24 ikén sem a csendőrök, sem 
más hivatali és karhatalmi közegek az 
utakon senkit fel  nem tartóztattak, a sza-
vazásban senkit meg nem akadályoztak, 
senkinek a választói igazolványát el 
nem vették, mindenki szabadon mehe-
tett szavazni, senkinek sem kellett 
szökve jőni be a városba. A választás 
teljesen tiszta volt, a Magyar Párt bár-
mely községben megtarthatta gyűléseit 
és programbeszédeit, szó sincs arról, 
hogy azt a csendőrök bárhol megaka-
dályozták volna. Máskor ha valaki a 
választások ellen panaszolni akar, előbb 
menjen ki a kútra, öntsön egy veder 
friss  vizet a fejére,  igy fel  fog  ébredni 
és meggyőződik róla, hogy az erősza-
kosságokat csak álmában látta ! 

Három évig a város 
szolgálatában. 

Ezzel a történelmi hangzású dísz-
eimmel ajándékozta meg magát Réti 
interimár-elnök. Már maga a cim is 
hamis, mert köztudomás szerint egy 
percig sem volt ő a város választott 
polgármestere,  tehát nem a város, ha-
nem a hatalom szolgálatában állott, 
amely interimár elnöknek kinevezte 
Azzal a rendszerrel, amely az ideig 
lenes állapotot három éven át tudta 
véglegesíteni, nincs mit dicsekedni. 

De kényes dolog dicsekedni az 
ezen idő alatt végzett »munkávaU is. 
Mert ha valaki sok mindenfélét  felso-
rakoztat maga mellett: az emberek 
önként keresik azokat a dolgokat, 
amik ellene sorakoztathatók fel.  A vá-
rosi kasszában 200 ezer lej van most, 
— de a k^önség is emlékszik azokra 
a stlrü dobot̂ okra amelyek hetenként 
10—15 árverést adtak tudtul, amelye-
ken párnák és szerszámok adattak el. 
Azzal sem dicsekszik Réti, hogy az 
állami iskolába 150 ezer lejt vert bele, 
oknélkül, a földbe,  amely rengeteg 
összeg most is ott hever, eltemetve. 
Nem jobb lett volna-e ezzel a félbe-
maradt szegényekházát felépíteni? 

HÍREK. 
Nov. 25. 

A helybeli Jótékony Nőegylet a 
mult vasárnap délután tartotta ez évi 
rendes közgyűlését dr. Jodál Gáborné 
elnöklete mellett. A közgyűlés Nagy 
Elemér titkári jelentése után megbe-
szélte azokat a módokat, amelyek le-
hetségessé tennék azt, hogy az egylet 
a szegények segélyezését most is tel-
jesíthesse. Taggyüjtésekkel, mulatságok 
rendezésével, mozidarabok előadásá-
val, a szokásos tea-esték megtartásá-
val akarja ezt a célt szolgálni, miután 
kevés tőkéje, mint bankbetét, kamatot 
ugy sem hajt. A közönség bármennyire 
is tul van terhelve a mostani nehéz 
gazdasági és megélhetési viszonyok 
között, mégis, amennyire csak teheti, 
karolja fel  ennek a régi egyletnek 
ügyét s ezzel a városi szegények szo-
morú helyzetét. A szokásos tea esté-
lyeket minden második szerdán ren-
dezi az Egylet a Szilágyi-féle  cukrászda 
helyiségében. A legközelebbi tea est 
dec. 7 én lesz. Belépő dij 15 L. 

Halálozás. Pál  Sándor  vendéglős, 
61 éves korában november 20 ikán el-
halt. Nagy részvét mellett temették. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
akik feledhetetlen,  drága Máriánk ha 
lála alkalmából részvétüket fejezték  ki 
és temetésén megjelenve mély fájdal-
munkban osztozni kívántak, ez uton is 
hálás köszönetünket mondjuk. Dr. 
Györffy  Béla  és neje  Dr.  Maria 
Stoian. 

Vallásos estély Szombatfalván. A 
Dávid F. Unitárius Legényegylet no 
vember 27 én, vasárnap este 7 órai 
kezdettel vallásos estélyt rendez a 
szombatfalvi  népház nagytermében, 
gazdag műsorral. Minden érdeklődőt sze ^ 
retettel meghívunk és szívesen látunk. 

Hadirokkantak nem fizetnek föld-
adót. A hadirokkant gazdák részére 
ezelőtt 3 évvel engedélyezett és éppen 
most lejárt földadómentességet  a pénz-
ügyminisztérium ujabb 3 évre meg-
hosszabbította. 

B. Sólyom Edith és Sz. Horváth 
Lajos kolozsvári sikere. Műsoros es-
télyeínk, hangversenyeink e két távo 
labb is ismert, népszerű énekes sze-
replője a mult szombaton Kolozsváron 
aratott ujabb sikereket. A ^Székely 
Társasága rendezésében volt kiválóan 
sikerűit szőttes bál, amelynek műsorá-
ban székely nótáik előadásával szere-
peltek. A közönség míndakettőt sok 
tapssal ünnepelte s az estélyről szóló 
ismertetések is nagy elismeréssel em-
liiik B. Sólyom Edilh »igen szép hang-
ját, ragyogó előadását®. 

NyuBdijasok figyelmébe. A novem-
ber havi nyugdijak a kiutalás megér-
kezése után, ami már nem késhetik 
sokáig — azonnal ki lesznek fizetve 
és pedig a pénzügyi hatósággal történt 
előzetes megbeszélés alapján a követ-
kező sorrenden: 
Az első napon d. e. 8-9 óráig L—N, 

9—10 » 0-R, 
10—11 » S—Sz, 
11-12 > T-Z. 

a második nap. d. e. 8—9 » A—B, 
9_10 » C-G, 

10-12 » H-K. 
Azok a nyugdijasok, akik a megfelelő 
órában pontosan nem jelentkeznek, a 
sorrendből kiesnek s csak a második 
napon d. e. 11—12 óra közölt lesznek 
kifizetve.  A nyugdíj-könyvecskében a 
bonok mindkét részét ki kell tölteni, 
mert ellenkező esetben visszautasítják 
és nem számfejtik.  A kifizetések  napja 
a nyugdíj irodában közölve lesz. Titkár. 

Vasárnap, nov. 27 én a tiszt. Nő-
vérek nagytermében oltáregyleti mű-
soros délután lesz 4 órai  kezdettel, 
melyre minden olt. tagot és szíves ér-
deklődőt szeretettel, meghív, a Rm-
dezőség. 

A homoródi borvíz 
tisztán kezelve ós rendesen 
dugaszolva, megfelel bármelyik 
forgalomban levő ásványvíznek. 
Állandóan k a p h a t ó birmilyen 
mennyiségben üvegenként 2 lejért 
Moldován István és 

Ferenczy Károly 
vendéglősöknél. 

^lemsBmmamMamarmKmfmam 

Betörtek dr. Willer Józsefhez. Me 
gyénk képviselőjének, dr. Willer Jó-
zsefnek  lugosi lakásába, amíg a kép-
viselő családjával együtt Bukarestben 
tartózkodott, betörő járt s nagyobb 
mennyiségű ezűstneműt és ékszert lo-
pott el. A rendőrség a betörőt Klonka 
István lippai cigányzenész személyében 
elfogta  s nála a lopott tárgyak legna-
gyobb részét megtalálta. 

Hálás köszönetünket tolmácsoljuk 
Brunnhuber Kálrnánné és N. N.-né 
őnagyságáéknak, akiií nagylelkű fa-
adományaikkal sokat enyhítettek fize-
tésnélkűlí, nehéz helyzetűnkön. Isten 
fizesse  meg 1 Irgalmas  Nővérek. 

A helybeli csizmadia ipartársulat 
november 26 án, szombaton este 8 órai 
kezdettel tartja karácsony előtti utolsó 
háziestélyét. Az estély műsorát ének 
is zene számok fogják  kitölteni, köz-
ben Bokor Mancika, Ipó Jenő és Kézs-
márki Sándor egy-egy szép költeményt 
fognak  előadni zenekisérettel. Az es-
télyre az érdeklődő közönséget szere 
tettel meghívja a társulat vezetősége. 
Műsor után tánc. Belépti dij 5 leu. 

X Egy szép majdnem uj kályha 
eladó. 

A Királykisasszony. Kellemes meg-
lepetésként fog  szolgálni e bájos 
gyermekoperett szinrehozása Révay— 
Tomcsa—Halmágyi átdolgozásában. A 
mese könnyű és kedves, a nyelve za-
matos és üde. Színét, hangulatát és 
muzsikáját Révay adta meg; sok ked-
ves humorát Tomcsának köszönheti, 
míg a dalokon megérzik Halmágyi 
mesteri kezének drága zamata. Az elő-
adás középpontja egy uj műkedvelő-
tehetség : Imreh Ibolyka, aki két sze-
repet alakit: az I ső és III ik felvonás-
ban az álmodozó, dacos és modern 
diáklányt, a II-ik felvonásban  pedig 
magát a királykisasszonyt. Pompásan 
táncol, érzi és érezteti a muzsikát. Ki-
tűnően lehet mulatni az udvari bolon-
don, akit Andresz alakit sokat igérő 
tehetséggel. Nem lehet szó nélkül 
hagyni az öreg francia  tanár figuráját, 
akire felhívjuk  a közönség figyelmét. 
Általában a Il ik felvonás  együttese 
pompást és látványost produkál. A 
tündérek központjában Bede Irénke áll, 
mint álomkírálynő. Énekével — me-
lyet az ő hangjához komponált Ré-
vay — valóságos tündérországba viszi 
a hallgatóságot, A tündérek éneke és 
tánca, valamint a balett, nó meg a 
három drága pillangóprimadonna-
teszík felejthetetlenné  az estét. Az elő-
adás a gyermekszereplőkre való te-
kintettel pontosan 8 órakor kezdődik. 
Jegyek nov. 30 tói kezdve a Könyv-
nyomda R. T. papirkereskedésében 
kaphatók. A zenét Kónya Jancsi zene-
kara szolgáltatja, kiegészítve a katonai 
zenekarral. A zongora kíséretet Esz 
tegár Zsófi. 

X Zenetanítás a nővéreknél. A 
helybeli zárdában a kedves nővéreknél 
nemcsak zongorából, hanem hegedű-
ből és címbalomból is olcsón lehet 
órákat kapni. A szíves pártolást tisz-
telettel kérik az Irgalmas  Nővérek. 

Szőttes bál. A helybeli református 
dalárda, tekintettel a, többrendbeli jó-
tékonycélu előadásra: koszoru-avató 
ünnepélyét jövő évi január hó 7-re ha-
lasztotta. Akkor egy nagyobb szabású 
szőttes bál keretében fogja  megtartani, 
szavaló kórussal, székely fonóval  kap-
csolatban. Az előkészítő munkálatok 
már megindultak. 

Vakmerő rablótámadás városunk-
ban. Szerdán este 8 tokor egy simén-
falvi  csukott Ford autó hazamenet be-
hajtott a vasúti megállónál levő Câ avei-
féle  ház mögé s ott várakozott, benne 
a tulajdonos feleségével,  míg a sofför 
és anyósa az egyik házban látogatást 
tettek. Egyszerre felpattant  az autó 
ajtaja s mielőtt a fáradtságtól  kissé el-
szenderedett úriasszony magához tér-
hetett volna, egy férfi  a száját betömte 
és kezeit összekötözte. Dulakodás köz-
ben a duda gombjához értek és az 
megszólalt. Erre a támadó a nőt 
kilökte az autóból és miután nyílván 
nem tudta az autót hamar elindítani, 
elfutott.  A házból kisietők az autó 
mellett ájulva találták a tulajdonosnőt, 
ki magához térve a rablóról személy-
leírást adott. Az esetet a rendőrség 
figyelmébe  ajánljuk. 

Jótékonyság müvészetpártolással. 
Érdekes alkalomhoz jut városunk kö-
zönsége közelebbről, amikor müvészet-
pártolással, művészet iránti igényének 
kielégítésével egyszerre gyakorolhat 
emberbaráti kötelességet is. Dec. 3 án 
este a Királykisasszony c. operettnek 
a helybeli unit. nőegylet által rende-
zett előadása közben kisorsolják Vass 
Albert, ismert festőművész,  20 olajfest-
ményét s a sorsolás tiszta jövedelmé-
nek tekintélyes részét a városi munka-
nélküliek javára fogják  fordítani.  Vass 
Albert képei, melyek fríssesége,  szí-
nessége azoknak eddig is bedveltséget 
biztosított, ujabban a komponálás tö-
mörségében is erős fejlődést  mutatnak 
s már magukban is megérdemlik a kö-
zönség meleg érdeklődését. Olajfest-
mény valamennyi s vannak köztük 
tájképek, arcképek és más figurálisak 
s azok a közeledő karácsonyra is a 
legalkalmasabb ajándéktárgyul szolgál-
hatnak. A nyerési eshetőséget már egy 
drb. 20 lejes jegy megvásárlásával meg 
lehet szerezni. Jegyek a Könyvnyomda 
R. T. boltjában vásárolhatók, 

X Szépirodalmi" ós meséskönyvek 
nagyválasztékban érkeztek és olcson 
kaphatók nyomdánk üzletében. 

S November 18-től decem- 5 
• bep 14-ig. " 
S -
S A K A R - E Ö N M I L L I O M O S s 
s l e n n i ? S 
• • 

• Még vásárolhat osztálysorsjegyet g 
• a Révész Ernő szerencsés kőitek- • 
• túrájából az összes árusítóknál: • 
g Papp Ferenc bankigazgató, Ud- Jj 
• varhelymegyei Takarékpénztár, g 
• Librária Minerva, Orbán-tözsde. • 
• Ili ik osztály húzása december B 
8 14—15. Ne fogadjon el csakis • 
• Révész Ernö-ségnyomással ellá- S 
• tott szerencsés sorsjegyeket 1 • 

Névjegyzéke 
azon községeknek, melyek most uj 

tanácsot választanak. 
(Az első rendes szám decembernek azt a nap 
ját jelzi, amikor a választás lesz. A második, 
diilt  szám,  a választandó tanácsosok száma. 
Az itt fel  nem sorolt községekben nem lesz 

választás). 

Aldea 11. 8, Alexandríta 9. 8, 
Aluni§ 11. 5, Arvateni 11. Atia 9. 
10, Atid 8. 10, Bádeni 15. 5, Bátanii-
Mici 7. 8, Bentid 12. 8, Beta 13. 8, 
Bete?t 14. 8, Bezid 12. 10, Bezidul 
nou 11. 8, Biborteni 8. 8, Bserícani 
14. 8, Bodogaia 12. 8, Bordci?iu 6. 8, 
Brádut 10. 8, Cád̂ eni 9. 8, Cálímá-
nê ti 7. 8, Cálugáreni 15. 8, Capalnita 
7. 12, Ceche§ti 13. 8, Chínu§u 7. 8, 
Cibu 7. 8, Cíoc 9. 8, Cobáte?ti 9. 8, 
Cománe$ti 12. 8, Corund 12. 16, Crá-
ciunel 8. 8, Cu?med 7. 8, Dala 9. 8, 
Dealul 9. 12, Dajutiu 12. 8, Elisení 
9. 10, Fíipcel 12. 8. Felicení 12. 8, 
Filía 11. ip, Firtu§u 14. 8, Ghíndari 
10, 10, Gftípe?  14. 8, Herculian 6. 10, 
Hoghia IJ. 8, Jâ ul 7. 8, Ighiu 8. 8, 
Ione§ti 12. 8, Jimbor 6. 10, Locodeni 
6. 8, Lueta 10. 14, Lupeni 13. 10, 
Mártini? 13. 8, Mati§eni 10. 8, Medi-
for  6. ..5, Mere?ti 9. i2,̂ Mihaileni 10. 8, 
Moráreni 15. 8, Mujna 9. Í0,  Múréni 
10. 8, Nicoleni 7. 8, Nícole§ti 15. 8, 
Obráne§tí 6. 8, Ocland 14. 8, Ocna-
dejos 10. 12, Ora$eni 11. 8, Oteni 14. 
8, Pauleni 13. 8, Petecu 8. 8, Petreni 
10. 8, Polonitd 13. 8, Porumbenii— 
Mari 15. 10, Praid 11. 12, Raco?ul de 
sus 12. 10, Rare? 14 8, Roaua 6. 8, 
Sálaijuri 8. 8, Satui—Mare 8. 10, Sa-
tui nou 7. 8, Sácuieni 11. 8, Sang. 
de Pádure 8. 12, Sanpaul 13. 8, Si-
monéin 8. 10, Solocma 6. 8, Táetura 
14. 8, Tálî oara 9. 8, Táma§ul 11. S, 
Tárce§ti 11. 8, Taureni 10. 8, Tarno-
vî a 8. 8, Teleac 8. 8, Tíbodu 10. 8, 
Ulie?ul 6. 8, Vasileni 7. 8, Váleni 10. 
8, Várghi? 13. 10, Vá'§ag 6. 10, Vlá-
híta 6. 12, Zetea 7. 16. 

A községek hivatalos elnevezését 
használtuk azért, mert a jelölésben is 
ezt kell használni. A jelölések módj it 
előző lapszámunkban közöltük. A Ma 
gyar  Párt  minden  egyes  községi  iago 
zata  gondoskodjék  önálló  lista  letéte-
léről  mindazon  községekben,  ahol  a 
számaránynak  megfelelő  közös  lista 
nem  jöhetett  létre. 

Tomcsa Sándor november 30 lkára 
jelzett vidám estjét december 14 ikére 
halasztotta el. Tomcsa erre az estre 
különösen készül. Teljesen újszerűek 
lesznek a karikatúra rajzai és a kon 
feransza  is ugy lesz összeállítva, hogy 
az fővárosi  színpadon is megál'ja a 
helyét. Ezenkívül Tomcsának két, most 
irt egy felvon  ásosa kerül színre. Ezek-
ről most csak annyit írunk, hogy ezek 
előadására meghívták Tomcsát Brassó 
ba az előadó műkedvelőkkel együtt. 
A Tomcsa-estre még visszatérünk. 

KladótulajdonoB: a Könyvnyomda R-T. 
Odorhelu-Székelyudvarbely. 

Ssemélyasonossági  igazol-
ványába  okvetlenül  írassa  he, 
hogy  az  1932.  évi  választói  név-
jegyzékbe  fel  van  véve,  mert  enél-
kül  nem  szavazhat! 

A S z é k e l y D a l e g y l e t n a g y ^ ^ e j - e s t g v e ^ f . h ó 2 7 - é n v a s á r n a p 
KönyvBjíiBdi Kéeevé«ytárB«^ Odorbeiu—Székelyudvarheíy. 


