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Az indemnitást elfogadták. Budapestről 

jelentik: A pénzügyi bizottság szerdán este 

Láng Lajos elnöklésével tárgyalta az indem 

nitási javaslatot.TiidvaíevőIeg Lukács Lász'á 

pénzügyminiszter a tegnap benyújtott, egy 

hónapra szóló indemnitási terv elfogadását 

kérte. A mai bizottsági ülésen megjelent a 

miniszterelnök, valamint Lukács László mi-

niszter is. Földes Béla, majd Nagy Ferenc 

magyarázta meg az indemnitás szükségessé-

gét. Lukács László pedig fölszólalásában 

részletesen kifejtette, hogy a kormánynak s 

az országnak a költségvetés miatt és má>-

különben is, a zavartalan munkaképesség 

miatt kell az indemnitás. Elfogadásra aján-

lotta a javaslatot. Szebeny Antal és Földes 

beszéltek még, Lukács miniszter röviden ref-

lektált az elhangzott megjegyzésekre, majd 

a Ház pénzügyi bizottsága elfogadta az in-

demnitási javaslatot. 

Az osztrák kormány bomlása. Bécsből 
jelentik: Weisskirchner kereskedelmi mi-
niszter ma délben átadta lemondását Bic-
nerth báró miniszterelnöknek, aki a királv 
elé fogja terjeszteni. A kereskedelmi minisz-
tert a tegnapi pótválasztás eredménye kész-
tette a lemondásra. 

Forradalom után. Newyorkból jelentik: A 
mexikói kormány amnesztiát adott mindazok-
nak a fölkelőknek, akik két év óta Madero 

-vezetése alatt polgárháborúban voltak. A kül-
földi, nevezetesen német, északamerikai és 
landiai kárvallottak kielégítésére a kormány 
harmadfólmillió hitelt kórt a kongresszustól. 

Tömeges építkezések Szegeden. 
— Száztizenöt építési kérvény. — 

(Saját tudósítónktól.) A huliámsirból újjá-
épült Szeged rövid évtizedek alatt bámula-
tos energiával az Alföld metropolisává küz-
dötte föl magát. Az ország és a külföld tá-
mogatása, a szegedi polgárság rajorigó lel-
kesedése palotavárost varázsoltak a rom-
halmazok helyére. Szédületes gyorsasággal 
.fejlődik a város. Az utcák, terek rendezettek, 
évről-évre uj házsorok emelkednek. A köz-
épitészeti bizottsághoz fokozottabb mérték-
ben érkeznek kérvények házépítési engedély 
iránt. Szegeden lakáshiányról szó sem lehet. 
A beköltöző tisztviselőket, iparosokat, ke-
reskedőket uj, modern paloták várják. 

A tömeges építkezésekre vonatkozólag jel-
lemző a középitészeti bizottság szerdai ülése, 
amelyen száztizenöt építkezési kérvényt in-
téztek el. A beérkezett kérvények közül egy 
háromemeletes, öt kétemeletes, tizenegy 
egyemeletes, a többi földszintes és mel-
léképületekre vonatkozik. 

A legutóbbi ülésen kilencvenhét kérvényt 
intéztek el. A fokozatos fejlődés tehát két-
ségkívül megállapítható. Tudomásunk szerint 
ujabb nagyobb építkezések várhatók. 

Kívánatos azonban a külvárosrészek fo-
kozottabb mértékben való fejlesztése is, mert 
különben előáll az a lehetetlen helyzet, hogy 
néhány méternyire a tornyos palotáktól sár-
gödörbe sülyedünk. Az általános városrende-
zésnek segíteni kell a szégyenletes külvárosi 
állapotokon, mert addig senkinek sincs ked-
ve nagyobb építkezésekbe bocsátkozni. 

A mai ülésen Lázár György dr polgármes-
ter elnöklésével részt vettek Tóth Mihály 
főmérnök és Taschler Endre dr főjegyző 
előadók, Csernovics Agenor társulati főmér-
nök, Maiina Gyula műszaki tanácsos, Rósa 
Izsó dr, Tóth Ferenc és Koós Elemér bi-
zottsági tagok. 

NAPI HÍREK 
Löw Immánuel Szegeden marad. 

(Saját tudósítónktól,) Löw lmánuel drt, a 

szegedi zsidó hitközség hírneves főrabbiját 

tudvalevőleg az a kitüntetés érte, hogy a 

bécsi hitközség meghívta főrabbijának. Löw 

Immánuel dr, aki sziwel-lélekkel ragaszko-

dik szülővárosához és híveihez, nem megy 

Bécsbe. Erről az elhatározásáról értesítette 

a városi tanácsot is, amely egy hozzá inté-

zett levélben érdemeire való kitüntető hi-

vatkozással szintén marasztalta. A főrabbi 

levele igy szól: 

Nagyságos 

Lázár György dr királyi tanácsos polgár-
mester urnák 

Nagyságos polgármester ur! 

Tekintetes városi tanács! 

Helyben. 

Mély megindulással vettem a tekintetes 
tanács hétfőn kelt határozatát. Amidőn a 
szokott hivatalos formáktól eltekintve szülő-
városom hatósága az én szerény személyes 
ügyemet észrevette és mértékadó szavát 
fölemelte, reám nézve a bécsi meghívás 
ügye be volt fejezve. Szülővárosom hatósá-
gának kifejezett kívánsága még akkor is 
parancs lett volna reám nézve, ha nem ab-
ban a szivem legbelsőbb érzését érintő, a 
gyermeki kegyeletet megillető s a férfin 
munkásságát érdemen felül méltányló meg-
tisztelő formában hozatott volna tudomá-
somra, aminőben azt a tekintetes tanács jó-
akarata öltöztetni jónak látta. 

Meghajolva jóindulatból fakadt parancsa 
előtt, folytatom tevékenységemet, mint szülő-
városom polgára és elteszem kitüntető átira-
tát, mint törekvéseim legszebb jutalmát, csa-
ládi ereklyéim közé. 

Ki különben hálás érzületem kifejezésével 
maradtam 

Szegeden, 1911 junius 20-án 

a tekintetes tanácsnak 

alázatos szolgája 

Löw Immánuel dr 

A főrabbinak az az elhatározása, hogy to-

vábbra is régi hivei között marad, őszinte 

örömet keltett. 

— Személyi liir. löth Lajos miniszteri 
tanácsos, Mandello Gyula egyetemi magán-
tanár és Korb Flóris müépitész, akik a har-
madik egyetem ügyében folytatott tanácskozá-
sok miatt, minta kultuszminisztérium kikül-
döttei két napon Szegeden időztek, tegnap 
délelőtt a tiz órai gyorssal visszautaztak 
Budapestre. 

— Mandello Gyula dr a Dngonica-Tár-
saságban. Mint a Bélmagyarország szerdai 
számában közölte, az egyetemi bizottság tag-
jai, köztük Mandello Gyula dr egyetemi ma-
gántanár, legközelebb az egyetemek tanulmá-
nyozására Franciaországba utaznak. Lázár 
György dr polgármester felkérésére Mandello 
Gyula dr megígérte, hogy a Dugonics-Társaság 
októberi ülésén fölolvasást tart a francia egye-
temekről. 

— Glattfolder püspök Szegeden. Glattfel-
der Gyula csanádi püspök szombaton délután a 
2 óra 53 perces vonattal érkezik Maktiról Sze-
gedre. Az állomáson nem lesz hivatalos fogad-
tatás. A papság a Rozália-kápolna mellett várja 

be a püspököt, aki kíséretével egyenesen a 
belvárosi templomba vonul. A templomban rö-
vid istentisztelet lesz, amely után a püspök 
küldöttségeket fogad. 

— Nagy változások a közös hadsereg-
ben. Bécsi tudósítónk telefonálja, hogy a jövó 
tava8zszal a közös hadseregben nagy változá-
sok lesznek. Az eddigi hírek szerint a buda-
pesti ós bileki 44-es, valamint a debreceni és 
Ueszniabródi 39-es gyalogezredek Bécsbe lesz-
nek áthelyezve. 

— Szobrok Temesvárott. Temesvárról 
jelentik: A csanádi egyházmegye első püs-
pökének, Szent Gellértnek Temesvárott ál-
lítandó szobrára Csernoch János kalocsai ér-
sek tizezer koronát adományozott. A szobor 
egyik monumentális főrésze lesz az Erzsé-
betvárosba vezető uj piispökhidnak, mely az 
1916-ban rendezendő temesvári kiállitás te-
rületére fog vezetni. E hid homlokzatára ke-
rül a Szent Gellért-szobor, köréje Lonovics 
József, Bonnaz Sándor és Dessewffy Sándor 
volt csanádi püspökök szobrai fognak sora-
kozni. Az előmunkálatok folyamatban van-
nak s Glattfelder Gyula csanádi püspök fel-
ügyelete alatt állanak. 

— Magyar pol it ikusok az osztrák vá-

lasztásokról . Budapestről jelentik : Egyik 

újságíró megkérdezett magyar politikuso-

kat az osztrák kereszíényszociálisták ku-

darcáról. Itt következnek a nyilatkozatok : 

Per-czel Dezső: Nem lep meg, mert Lueger 
halála után minden gondolkozó politikus 
tisztában lehetett nemcsak azzal, hogy a 
keresztényszociálista párt szétesik és vere-
séget szenved, hanem azzal is, hogy a libe-
rális ellenhatás teljes erővel ébred föl. 
Ugyanez történt Belgiumban is és minde-
nütt, ahol a klerikálizmus ideig-óráig ke-
zébe kerítette a hatalmat. 

Berzeviczy Albert: Ebben epercben csakis 
a tények konstatálására szoritkozhatom. A 
választás eredményének kihatásáról, a par-
lament munkaképességéről és politikai te-
kintetben legföljebb kombinációkba lehetne 
bocsátkozni. Viszont azonban ezek Ausztriá-
ban mindig kiszámithatatlanok. 

— Elmaradt tanufniányut. Flechter Horace. 
az amerikai gyermekvédelmi intézmények 
elnöknője Magyarország gyermekvédelmi 
intézményeit tanulmányozza. A program 
szerint Flechter Horacenak kedden kellett 
volna Ruffy Pál miniszteri osztálytanácsos 
kíséretében Szegedre érkeznie. Ez a tanul-
mányút azonban elmaradt s az amerikai 
vendég csak később fogja a szegedi gyermek-
menhelyet megtekinteni. 

— Alföldi Magyar Közművelődési 
Egyesület. A jövő vasárnap Pestvármegye 
székházának dísztermében megalakul az oi-
szág többi részében működő kulturegyesiile-
tek mintájára az Alföldi Magyar Közműve-
lődési Egyesület. Az uj egyesület működése 
fel fogja ölelni Békés, Bihar, Borsód, Csa-
nád, Csongrád, Hajdú, Heves, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Pest, Szabolcs, Szatmár, Ugo-
csa vármegyéket és Budapest székesfővá-
rost, mint az ország szivét. Az anyagi és 
szellemi érdekek gondozása mellett célúi 
tűzte ki az uj egyesület az alföldi magyarság 
egészségének ápolását is. Az egyesület veze-
tősége lelkes felhívásokban fordul e nemzeti 
iránvu munkálkodásának támogatása vé-
gett a társadalomhoz, amely bizonyára ál-
dozatkész szívvel fogja felkarolni az AMKE 
nagy céljait. A felhívást Zichy János gróf 
kultuszminiszter és Tisza István gróf elnö-
kök, Windischgraetz Lajos herceg és Ráday 
Gedeon gróf főispán, Ftilepp Kálmán polgár-
mester és Almássy Imre gróf társelnökök, 
Wenckheirn László, Fazekas Ágoston, Te-

«2saasR£2ziaB»»''-sgíiiussaii3i' 

H villamos vasúti jegyekre hirdetéseket jutányos 
árban fogad el a „Délmagyarország" kiadóhivatala. 


