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len állam kötelékébe se tartozik és ami igen 
fontos, megfelel annak a követelménynek, 
hogy katolikus a vallása. Protestáns vallású 
embert egyáltalán nem lehetne az albán trón-
ra ültetni, muzulmán fejedelmet pedig azért 
nem, mert ez — irja a lap — a civilizációnak 
és az európai haladásnak valósággal inzultu-
sa volna. Albánia belső békéjének érdekében 
való, hogy katolikus legyen a fejedelme. Bo-
naparte 'herceg pedig mindezeken kivül az az 
ember, akinek neve is nagy dicsőségnek a 
szimbóluma. 

A királynál. Károly József főherceg a 
pnezumtiv (trónörökös és felesége, Zita fő-
hercegasszony, akik tegnap a hetzendorfi 
kastélyba érkeztek — mint Bécsből táviratoz-
zák — ma .'délelőtt SSchönbrunnban magánki-
hallgatáson jelentek meg őfelsége előtt. A ki-
hallgatás félórahosszáig tartott. 
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S z e g e d n e k n é g y m a n d á t u m . . . 
— Az uj választói kerületek. — 

(Saját tudósítónktól.) A budapesti Lloyd-
klubban .sok szó esik mostanában a választó-
kerületek kiigazításáról. Különösen a kisebb 
erdélyi kerületek képviselői vitatkoznak az 
uj rendszerről. 

Tisza már nyilatkozott is arról, hogy 
hány képviselőt kap Budapest és a vidéki 
városok, köztük Szeged. 

— A fővárosban — mondotta — hu-
szonkét kerület lesz, ami megfelel Budapest 
népességének, az ország népességéhez viszo-
nyítva és Budapest kulturális fokának. 

Állítólag Buda öt, Pest tizenhét mandá-
tumot kap. Alkalmasint igy fogják beoszta-
ni a fővárost országgyűlési választókerüle-
tekre: Vár 1 kerület, Víziváros 2 kerület, 
Óbuda 2 kerület, Belváros 2 kerület, Lipót-
város 3 kerület, Terézváros 3 kerület, Erzsé-
betváros 3 kerület, Józsefváros 3 kerület, Fe-
rencváros 2 kerület, Kőbánya 1 kerület. 

Ebben a huszonkét kerületben titkos 
lesz a szavazás. 

Ezenkívül (még csiak negyvenhét kerület 
lesz olyan, ahol titkos szavazást enged meg 
a javaslat. Ezek a törvényhatósági jogú vá-
rosok, ideszámítva Fiumét is, amelyeknek 
összesen körülbelül negyvenhét 'mandátum 
jut. És pedig: Szegednek, Debrecennek 4—4, 
Szabadkának 3, Temesvárnak, Aradnak 
Pécsnek, Miskolcnak, Kassának, Kolozsvár-
nak, Hódmezővásárhelynek, Győrnek, Ma-
rosvásárhelynek, Pozsonynak^ Kecskéméi-
nek, Nagyváradnak és Fiúménak 2—2, Zom-
bornak, Bajának, Újvidéknek, Versecnek, 
Pancsovának, Komáromnak, Selmec- és Bé-
labányának, Sopronnak, Szatmárnak, Szé-
kesfehérvárnak 1—1 kerület. 

Érdekes-, hogy Brassóban, Szombathe-
lyen, Újpesten, Kaposváron, Igiöm, Makón, 
Nagykanizsán, Nagybecskereken, Nagysze-
benben, Nyíregyházán, Sátoraljaújhelyen, 
Zentán, ahol pedig nagyon sok tnunkás van, 
nyilvános lesz a választójog gyakorlása, 
mert ezek a városok nem törvényhatósági 
jogiíak, 

összesen tehát hatvankilenc kerületben 
lesz titkos a szavazás, igy ez az adat vi-
lágosabban beszél, minden ellenzéki 
bombasztikus kifejezésnél, mely kétségbe 
vonja, hogy a reform törekedne a titkos-
ságra is. , 

A szegedi uj beosztás igazán nagyje-
lentőségű máskülönben is, mer.t ezután négy 
képviselőt küld Szeged szabad királyi város 
az országházba. 
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Szegedi kalendárium. 
IDŐJÁRÁS: A meteoroló-
giai intézet jelentése sze-
rint, hidegebb és változé-
kony idő várható, helyen-
ként havazással, Sürgöny-
prognózis : Változékony, 
hidegebb, elvétve csapa-

dék, Déli hőmérséklet 3.2 C volt. 
A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo-

gan a polgármester, a főkapitány pedig 
11—l-ig. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: A beteg látoga-
tási idő délután 1—3-ig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 
„Ta vasz", operett. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától 
kezdve „Álarc alatt", társadalmi dráma 3 
felvonásban, 

TASS-MOZI, délután hat órától 
kezdve „A senki leánya". Dráma 2 felvonás-
ban. 

APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól este-
fél 11-ig „Az áruló arckép", drámai szimmAi 2 
részben, 

SZIMFONIKUS HANGVERSENY, az 
Otthonban. Kezdete 6 órakor. 

A birói talár. 
(Fővárosi tudósítónktól,) A bírói talár: 

ez is egy probléma, amit elakarnak intézni. 
Valószínű, (liogy rövidesen föl is öltik majd 
bíráink. iA pályatervek legalább már készen 
vannak: a budapesti Iparművészeti Muzeurri-
ban. 

A reggeli csend fogadja az Iparművé-
szeti Múzeumban a belépőt. A bejáratnál két 
szolga tesz-vesz, bátratett kézzel fel-alá ta-
pos és időnként, szinte taktusra elköhögik 
magukat, mintha ez a 48-as honvédeinktől 
kényszerből meghonosított szokás hozzátar-
toznék a Muzeum hangulatához. Látogató, 
fájdalom, kevés. Néhány fiatal ember és né-
hány csinos kisasszony . . . 

Ha ezzel végeztünk s pillanatra átadjuk 
magunkat a keservnek, miért nem használja 
a publikum ezt a gyönyörű intézetet, hol 
Ízlését művelhetné, mehetünk dolgunkra. Né-
hány fali táblán ott függnek a birói talár 
pályatervei. A legtöbbje roppant primitív 
munka, ugy rajzban, mint elgondolásban. 
Idétlen baráti kámzsák, százgalléros köpe-
nyek rokonai mutatkoznak. Ennél csak azok 
a figurák furcsábbak, amelyekre a palástot 
akasztották. Ezek a fejek hasonlítanak azok-
hoz a naiv másolatokhoz, amelyek a forra-
dalom előtti időkből maradtak fenn. Honnan 
vették a pályázók ezeket a fejeket! 

Úgyszólván az egyetlen érdemes rajz a 
nyertes Honti Nándor terve. Könnyed, kelle-
mes, intelligens kezelésű és átgondolt rajz. 
Talárja fekete szövetből készült, a lehető leg-
egyszerűbb szabású, nyakig gombolt, bő uj-
jai, kerek gallérú valami, hasonlít a katoli-
kus papok öltönyéhez, de hatása sokkal de-
korativebb. A .magyar vonatkozást a három 
viitézkötés, mely a mellen összetartja az öl-
tözetet s a kevés zsinórozás, mely az oldalán 
a földtől a derékig érő hasítást szegi he, ad 
ja meg az egésznek. A terv szerint mindenki 
egyforma fekete talárt visel. A bíróság tag-
jait egymástól a különféle jelvények és azok-
nak különféle viselete különbözteti meg. Az 
ügyvédek nem viselnének jelvényt. 

A terv nagyszerű, praktikus .kivihető és 
mindenben megfelél annak ia gondolatnak, 
amely megteremtette. 

— A szegedi főrabbi Berlinben. Ber-
linből irják lapunknak: Löte Imánuel dr., 
szegedi főrabbi csütörtök este a Bhilíharmo-
nie termében a berlini Verem für Jwdischa 
Gesehichte und Literatur meghívására elő-
kelő ós nagyszámú publikum előtt felolvasást 
tartott a zsidóságnak a növények világához 
való viszonyáról. Előadása azoknak a ko-
mekszusoknak a megvilágításával kezdődött, 
amelyek a zsidóság múlt ás jelen szokásai, 
rítusa ós a növényvilág között fennálíanak. 
Áttért ezután arra a szerepre, melyet Palesz-
tina flórája a biblia Írásában és a későbbi 
korok zsidó tudósainak vizsgálódásaiban ját-
szott. Lassan, gonddal és sok-sok kedélyes 
bonthomiiával boncolgatta azt a rengeteg té-
vedést és kiterjakahót, (ami a zsidó irók rosz-
szul informált kommutátorainak itt-ott, ké-
nyes és nehezen érthető gondot kívánó pon-
tok magyarázására alkalmával a tollába 
csúszott. Anékdotákkal és aktuális célfogá-
sokkal élénkítette előadását, kitérve minden-
re, irodalomra, Sudarmannra, modern politi-
kára, klerikáiliízmiusra, aktualitások rá, elfe-
lejtetve .publikumával (a tárgy nehéz és el-
vont voltát ós ki nem engedve kezéből figyel-
mes és odaadó közönsége érdeklődósét. Mint 
valami elmés és gyakorlott eánseur, a sza-
ténban, tea mellett elmulattatja társaságát, 
ugy mulattatta el Löw Imánuel dr. ezt a 
nagy és előkelő társaságot, ugy, hogy az em-
ber szinte elfelejtette, bogy egy tudományos 
sőt monografikus felolvasáson van. A kö-
zönség sok tapssál és bálás elismeréssel adó-
zott a tudós főpapnak az élvezetes estéért. 

(sz. j.) 
— Haberth Lajos kitüntetése. Huberth 

Lajos szegedi főmérnököt megérdemelt ki-
tüntetés érte. Serényi Béla gróf íöldirnivelés-
ügyi miniszter Gyulára, hivatali főnökké ne-
vezte ki. 

Tanácskozás Sándor Pálnál. Ma dél-
ben tanácskozásra gyűltek össze Sándor Pál 
országgyűlési képviselőnél a Közúti Vasút 
palotájában Székely Ferenc volt igazság-
ügyminiszter, Návay Lajos, a képviselőház 
volt elnöke, Vázsonyi Vilmos és még több 
politikus. 

— Rajner királyi herceg halála. A 
hivatalos lap mai száímának élén, gyászíke-
retbe foglalva közli Rajner királyi herceg 
halálának hirét, Berlinben, mint onnan tele-
gra;f ózzák, ma valamennyi lap igen meleghan-
gú nekrológot közöl az uraTkodóosialád el-
hunyt szénioráról. Mint Bécsből jelentik, 
Rajner királyi herceg holttestét csütörtökön 
este az udvari plébániatemplomlba viszik 'és 
ott helyezik ravatalra; a temetés pénteken 
lesz. — Az osztrák képviselőház mai ülésén 
Sylvester elnök rövid beszédben méltatta az 
elhunyt királyi herceg kiváló érdemeit, sze-
rény, megnyerő föllépését és igazi hutmámus 
érzülettől áthatott nemes egyénibégét. A 
gyász jeléül a ház .felfüggesztette ülését. A 
bécsi városi tanács mai ülésén Weisskirchner 
polgármester emlékezett meg Rajner királyi 
herceg elhunytáról; Bécs város .gyászának 
méltó kifejezése ügyében a községtanács ma 
délután rendkívüli ülést tartott, 

— Temesvár bizalma a kormánynak. 
Temesvárról jelentik, hogy a város törvény-
hatósága ma 57 szóval 17 ellen bizalmat 
szavazott a Lukács-kormánynak. 


