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nak, amely állandóan ellenünk irányult és reak-
cionáritisoknak tüntetett fel minket. Bizonyos kö-
röknek nagy érdeke a Magyarország ellen kifejtett 
propaganda és látjuk, hogy bármit tesz Magyar-
ország, azt elferdítik. Nem lehet egészen közöm-
bös a külföld nézete. A Nemzetek Szövetségéhez 
petíciót adtak be, amely sérelmezte a numerus 
clausus rendelkezéseit. Amikor ez a törvény létre-
jött, akkor a trianoni szerződés még nem volt 
ratifikálva, mert különben a külügyminiszter bi-
zonyára nem járulhatott volna hozzá ilyen szöve-
gezéshez. A Jelen helyzetben pedig nein tehetjük 
ki magunkat a Nemzetek Szövetsége tanácsa cset-

kedvezőtlen ha1ú-"ra!ának. A Nemzetek Szö-

vétségé tanácsa esetleg azt mondaná, hogy a nume-
rus claususról szóló törvény nem áll összhang-
ban a trianoni szerződés határozmányaival, akkor 
csak két ut áll előttünk: módosítani a törvényt, 
vagy kilépni a Nemzetek Szövetségéből. 

A törvényjavaslatba foglalt kategórizálás, mint 
minden emberi mü, talán nem egészen tökáleíes, 
de ha van valakinek jobb kvalifikációja, szivesen 
elfogadja. Szűrő rendszerről kellett gondoskodni 
s ezt a javaslatban lefektetett elvek alapján gon-
dolták legmegfelelőbbnek. 

Ezután a bizottság a javaslatot ugy általános-
ságban, mint részleteiben elfogadta. 

A muiiLlc^áíSp^rí f e l ü l t f e cjyo^ott 
a e g o l S d c S R c f e i " v ^ l a s ^ t ó s o n . 

London, január 10. Northamptonbán az al-
sóházi időközi választáson a munkáspárt győ-
zött a konzeruativekkcl szemben. 

Malone munkáspárti jelölt 15.156 szavaza-
tot kapott, a konzervatív Kenten 11.554, a 
liberális Morgan 9575 és a független konzer-

vatív Hailwood 1090 szavazatot ért el. Ang-
liában nagy jelentőséget tulajdonítanak az 
időközi választás eredményének. 

Ez a kerület régi konzeroativpárti kerület 
volt. Az utolsó választáson a konzervatív je-
lölt 16.007 szavazatot kapott. 

Pozsonynál megkezdődöd az apadás, 
Somorjánál hatalmas légtorlasz képződött. 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -
tése.) Pozsonyból jelentik: Az éjszaka beállott 
apadás következtében az idegesség a város lakos-
sága körében alábbhagyott. Legmagasabb volt 
a Duna vízállása éjfélkor: 457 centiméter. Éjíél-
ulán megkezdődöd az apadás. 

Bécs és Regensburg felől szintén apadást je-
lentenek. A katonaság és a vizőrsőg, valamint 
külön e célra szervezett folyam-meulőőrség a 
Duna mentén egész éjjel permanens szolgálatban 
volt. A befagyott Duna medre egész éjjel fény-
szórókkal volt megvilágítva. Este 6 órakor az 
ó-ligeíi szakaszt elöntötte a viz és az ó-ligeti erdő 
fái 15—20 centiméter magasságig állnak a vizben. 

Pozsonyból jelentik: A Duna vízállása tovább 
¡csökkent és délután három óra tájban 425 centi-
méterrel stagnált. Valamivel később átmeneji emel-
kedés állott be. A késő délutáni órákban azután 
beállott a lassú apadás. Este 8 órakor a vízállás 

centiméter. 

A Somorja melletti Da::aszakaszon ma a hidá-
szok 420 méter hosszú és 80 méter széles csatornát 

robbantottak a jégben. A helyzet jelenleg meg-
nyugtatónak látszik. A jég Hainburg és Böss között 
helyenkir.t megszakadt és útnak indult. A vesze-
delem Somorjánál még fennáll, ahol hatalmas 
jégtorlasz képződött. 

Más félméteres viz London 
egyes uccáin. 

London, január 10. Eddig 40 halottat szedtek 
össze az .utászkatonák a Themse álta.1 elöntölt 
házakból. Egyes londoni uccákat másíélméSeres 
viz borii. Sok helyen az álmukban meglepett 
lakók semmit sem mentettek meg vagyonukból, 
életüket is csak ugy menthették meg. hogy lepe-
dőket kőiéinek csavarva ereszkedtek le a mentő-
csónakokba. 

London évtizedek óta nem emlékezik a mos-
tanihoz hasonló méretű katasztrófára. A föld-
alatti villamosok üzeme szünetel. A közlekedés 
megbénult, az élelmiszerellátás lehetetlen és a 
vizzel elöntött házak emeleti lakói élelem és fűtő-
anyag nélkül vannak. 
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Herrsc§ Méla budapesti építész 
nyerte el az első dijat a Templom-tér 

rendezésére kiirt pályázaton. 
Sebestyén Endre szegedi építész tervét a zsűri megvételie 

ajánlotta. — „Ez a tér lesz Magyarország legszebb tere". 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
A szegedi Templom-tér rendezésére kiirt pá-
lyázatra beérkezett pályamüvek ügyében ma 
elöntött a kultuszminiszter elnöklete alatt ösz-
szeült bizottság, amelynek tagjai voltak: dr. 
Glattfelder Gyula püspök, Kertész K. Róbert 
államtitkár, dr. Somogyi Szilveszter, dr. Gaái 
Endre, Berzenczey Domokos, Hiiltl Dezső, 
Sándg Gyula, Friedrich Lóránt, Gyenes Lajos, 
Ür. Haas Aladár és dr. Jakabffy Zoltán. 

A pályázatra a beérkezett 19 mü közül 

az első dijat Rerrich Béla budapesti 
építész nyerte, 

akinek benyújtott munkája a tér kialakítási 
programjának teljesen megfelel. Rerrich Béla 
az Árpád-uccát, a Templom-teret délnyuga-
ton lezáró épület és a gimnázium között térré 
szélesiti. A hosszúkás terecske kellemes ha-
tású és mintegy kapcsolatot képez a Gizella-
tér és a Templom-tér között. A püspöki in-
tézmények elhelyezésére szolgáló épület és az 
egyetemi tanszéket magában foglaló épület 
azonos homlokzati kiképzéssel bírnak. A püs-
pöki-intézmények elhelyezésére szolgáló épü-
let bejáratát a Gizella-térről adja. 

Rerrich Béla egyszerű, modern, tökéletesen 
konstruktiv építkezési kiképzést alkalmaz, a 
templom épületi anyagát, a nyers téglát hasz-
nálja és a nyílásokat kőkeretekbe foglalja. Az 
¡épületek párkánymagassága azonos, csak a 

templomtól jobbra és balra eső végeken al-
kalmaz magasabb épülettömböket. Ezzel mint-
egy átmenetet képez a templom hatalmas tö-
megéhez. 

A zsűri álláspontja szerint Rerrich Béla 
pályamüvében a tér építészeti kiképzése fel-
tétlenül biztosítja a térnek egységes hatását, 
anyagszerüsége tökéletes összhangba hozza a 
templommal, egyszerűsége a templomot ki-
emeli és teljes érvényre juttatja. 

A II. dijat Welder Gyula, a III. dijat Hari 
Géza pályamüvének Ítélte a zsűri. Megvásá-
rolta Kopsies Iván, Föckl Ernő és Tliomann 
Antal terveit. 

A szegedi Sebestyén Endre és Katona 
Mihály munkáit pedig megvételre 

ajánlotta. 

Előreláthatólag az illetékes hatóságok most 
már kiírják a pályázatot az egyes épületek 
terveinek elkészítésére. Természetesen ezek-
nél a terveknél a pályázatban résztvevőknek 
alkalmazkodniok kell az elfogadott eszmei mü 
elgondolásához. 

A zsűri döntése után a Délmagyarország 
budapesti munkatársa kérdést intézett az első 
díj nyerteséhez, Rerrich Bélához, aki a kö-
vetkezőket mondotta: 

— Végtelenül örülök, hogy a zsűri engem 
tisztelt meg az első díjjal. Az általam elkészí-

tett tervnek az volt az intenciója, hogy ab 
fogadalmi templom köré méltó keretet adjon. 
Ha a megoldás az elfogadott terv alapján jön: 

létre, ugy ez a tér a legszebb tere lesz Ma-
gyarországnak, de külföldön is kevés párj<* 
akad. /' 

(k.f.) 

Karácsonyi sztmeá után. 
Képviselőház: „valorizációs" javaslat, — 

íels&Siáz: feünleiőnovella. 

Budapesl. január 10. Csaknem egy hónapi szünet! 

után ma ült össze a képviselőház. 

Zsitvay Tibor elnök elparentálta a szünet alatt 

meghalt Hoitsy Pál felsőházi tagot és publicistát. 

Bejelenti ezután, hogy két művészi szavazóurnát 

készíttetett a Ház, az egyiket a képviselőház, 

másikat a felsőház számára. 

Propper Sándor: Urnát kérünk titkos szavazásra!1 

Hegymegi-Kiss Pál: Az is meglesz! 

Zsitvay elnök jelenti ezután, hogy Barla-Szabó 

József és Csllléri András anuak megállapítását ké-

rik, hogy a Munkásbiztositó futézetnél igazgatói 

állásra történt kinevezésük és képviselői mandá-

tumuk között összeférhetetlenség forog-e lenn? 

Ezután áttértek a napirendre. Az első pont a; 

»valorizációs« törvényjavaslat folytatólagos tárgya-

lása volt. 

Az első felszólaló Dahasi-Halász Móric. Azzal 

foglalkozik, hogy a magyar állam nem a saját, de 

valamennyiünk érdekében vivta meg a reákénv-

szeritett háborút, annak anyagi következményei 

elől tehát senki sem vonhatja ki magát. Furcsa^ 

hogy tulajdonképpen senki sem tudja, mennyi a* 

ősjegyzők hadikölcsön összege. Űsjegyző csak az, 

aki annak idején valósággal befizette a hadiköl-

csön értékét és 1918 november 30-tól a hadin 

kölcsön állandóan tulajdonában van. Nem ős* 

jegyzők a lombardirozók. 

Dabasi-Ha!Ss= Móric ezután állást foglalt a hadi-

kölcsön-valorizálás mellett és konkrét indítványt 

tett. 

Propper Sándor a következő szónok, aki ki-, 

jelenti, hogy senki sem álmodta, hogy egy de-

valorizációs javaslatot fognak becsempészni a tör-

vénytárba. Igazságtalan ez a javaslat, mert a 

takarékos embereket sújtja. Azt kérdi, hogy a 

kormánypárti képviselők a kerületükben mivel fog-

ják megokolni a tönkresujtott embereknek, hogy 

nem valorizálnak. Ez az úgynevezett »karitatív 

valorizáció« nem lesz más, mint politikai szol-

gálafok jutalmazása. A javaslatot nem fogadja el, 

mert az a munkásember keserves pénze ellen 

irányul. 

Az ülés két óra után ért véget. s 

A f e l s ő l n & z ; 
is ma tartotta első ülését, amelyen a büntető-
novellát tárgyalták. Vargha Ferenc korona-
ügyész, előadó nagy beszédben ismertette a 
javaslatot, amelynek során a bolsevista ve-
széllyel foglalkozott. Nemzetközi szövetséget 
sürgetett a bolsevista veszély ellen. 

Papp József, a budapesti ügyvédi kamara, 
elnöke beszédében az előzetes őrizetbevétel el-
len foglalt állást. Ilyet a perrendtartás nem 
ismer. Ha biztosítékot nem kap erről, a ja« 
vaslatot nem fogadja el. 

Huszár Aladár után Pesthy igazságügymí-«. 
niszter válaszolt a felszólalásokra. Kijelen-
tette, hogy a bűntetőtörvénykönyv második 
része reformra szorul. 

A felsőház ezután elfogadta a büntetőnovel-
lát. Részletes vita nem is volt. 

Még az ügyvédi nyugdíjintézetről szóló ja-
vaslatot fogadták el, majd felhatalmazást ad-
lak az igazságügyminiszternek, hogy Bem-
be r Miksa hódmezővásárhelyi lakos ellen a 
felsőház sérelmére elkövetett rágalmazás miatt 
az eljárást megindítsa. 

Az ülés 3 órakor ért véget. 

— Uj könyvek a Délmagyarország kölesönkönyv-
lárában: Komáromi János: Cs. és kir. szép napok. 
Nádor József: A magam élete. Guy de Maupassant: 
Vizén, Pr, Nfljgy József: A modern gondolkodás. 


