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Nem tudnak dönteni a kisgazdák kivonulásáról. 
Budapest, október 23. (Saját tudósítónk telefon-

jelentése). Mig a parlamen üléstermében Vázsonyi 
elmondo.ta nagy beszédét, addig a fajvédők, 
Nagyatádi is az egységes^ párti képviselők a 
válság megoldásáról tárgyaltak. Az egységes 
párti képviselők iegnagyobb része azon van, 
hogy a párt egységét sikerüljön megtartani. 
Bethlen és Nagyatádi között a legközelebbi 
tárgyalások holnap, pénteken lednek. 

Nagyatádi hivei a Schandl—Örffy csoport-
hoz azzal a kéréssel fordultik, hogy követelé-

'seik teljesítése érdekében jártának közbe az 
egységes pártban. A Schandl—Őrffy-csoport, mely 
mint§gy harminc tagot számlál, köztük sokorő-
pátkai Szabó is, szívesen vállalta a közben-
járást. A caopori már ülésezett is, az ülésükön 
történteket azonban a iegnagyobb titokban tart-
ják. Annyit megtudtunk, hegy egy öttagú 
bizottságot delegáltak a Nagyatádival va!ó tár-
gyalásra. A Schandl—Őrffy-csoport legjobban 
szeretni, ha visszaállítanák a régi Nagyatádi— 
Rublnek-féle kisgazdapártot. Ez azonban még 
időszerűtlen, mert bíznak a megegyezésben. 

Egy Nagyatádihoz igen közel álló politikustól 
a következőket hallottuk: 

pontban foglaltuk öszze. A mi részünkre a 
miniszterelnök esetlege? ígéretei feltétlen garan-
ciául szolgálnak. Nem célunk, hogy kormányt 
buktassunk, de ha nem tudják követeléseinket 
teljesíteni, akkor rajtuk múlik minden. Nagy-
atádi nem akar miniszter lenni, de ml ragasz-
kodunk az ő miniszterségéhez. 

Rassay — Bethlenért. 

Budapest, okióber 23. A Liget K!ub csü-
törtök este társasvacsorát rendezett, amelyen 
Rassay Károly beszédet mondott. Beszédében 
egyebek közt hangoztatta, hogy a parlament 
folyosóján csütörtökön egy guerillecsapit vezére 
részéről elbangzotiaknak nem tulajdonit npgy 
fontosságot. 

— Nem lud örülni annak, hogy ma poli-
tikai válságot kell észlelnie, mert ezt a 
válságot szerinte titokzatos erők, titokzatos 
célok érdekében idézték elő. A kormányelnök 
állítólagos elkedvetlenedése nem lehet megoldás. 
Neki a helyén kell maradni. Kéri Bethlent, 
teremtse meg a nyugodt, békés élet attribútu-
mait, csináljon a pártban tabula rasát, me ynek 
ellenében megkapja a nagy szabadelvű tömegek 
támogatását. — A tárgyalások során követeléseinket mi 10 

\ javastatára' ugy határozott! hogy a felebbezést el 

kollégájával együtt őt is kiküldte arra a pár hetes 
tanfolyamra, amelyen oktatókat képeztek ki a test-
nevelésre. Gáspár Dezső végighallgatta és talán ki 
is tanulta az oktató tanfolyamot. A tanfelügyelőség 
azután a testnevelési törvényre való hivatkozással, 
amely kimondja, hogy mindazok a tanitók, akik 
elvégezték az oktató tanfolyamot, kötelesek aktiv 
testnevelői oktató tisztséget vállalni, Gáspár Dezsőt 
is kirendelte az egyik levente-szakasz mellé — 
oktatónak. Gáspár Dezső eleget is tett a felhívás-
nak, pontosan megjelent a megjelölt helyen és 
szolgálattételre jelentkezett a testnevelési felügyelő-
ségnél. Hogy mi történt a jelentkezés alkalmával, 
annak megállapítása az elrendelt fegyelmi vizsgálat-
nak lesz a hivatása. A testnevelési felügyelőség 
ugyanis feljelentést tett a tanfelügyelöségnél Gás-
pár Dezső ellen. A feljelentés szerint Gáspár Dezső 
a jelentkezés alkalmával megtagadta az engedel-
mességet. Szenvedélyes hangon kifakadt az ellen, 
hogy még vasárnap délután is foglalkoztatni akar-
ják és kijelentette, hogy a harctéren, ahonnan fél-
tüdővel, rokkant-betegen jött haza, eleget tett már 
minden katonai kötelezettségének és szüksége van 
arra az egyetlen vasárnap délutáni pihenőre. 

A tanfelügyelőség javaslatára a polgármester el-
rendelte Gáspár Dezső ellen a fegyelmi vizsgálatot, 
amelynek során Gáspár Dezső tagadta azt, hogy 
megtette volna a feljelentésbe foglalt kijelentéseket. 
A polgármester határozatát meg is felebbezte a 
közigazgatási bizottsághoz, amely a csütörtöki rend-

s kivüli ülés keretében foglalkozott ezzel a kérdéssel, 
í A közigazgatási bizottság Bárdoss Béla előadó 

Az egye t em o rvos i k a r a 
l eve t te a n a p i r e n d r ő l a h u l l a b o t r á ny ügyé t . 

Ismeretlen okok miatt elhalasztották a döntést. — A zsidó hallgatók 
továbbra sem vehetnek részt a bonctani gyakorlatokon. 

Szeged, okióber 23. (Saját tudósítónktól.) 
A szegedi Ferenc József-tudományegyetem or-
vosi kara csütörtök délután rendkivűii ülést 
tartott, amelynek legfontosabb tárgya a hír-
hedtté vált hullabotrány volt. A kar — dacára 
annak, hogy dr. Csengery János rektornak az 
egyetemi tanács szerdai rendkívüli ülésének 
lefolyásáról adott nyilatkozata szerint minden 
valószínűség megvolt arra, hogy az orvosi 
kar revokálni fogja a zsidó hallgatókat kitiltó 
határozatát — mégis ugy határozott, hogy a 
kérdést leveszi a napirendről is a határozat-
hozatalt bizonytalan ideig elhalasztja. Hogy 
mi volt ennek az érthetetlen állásfoglalásnak 
az indító oka, nem tudják, a kari ülések ter-
mészetesen nem nyilvánosak, dr. Veress Elemér 
dékán pedig ridegen elzárkózik minden részle-
tesebb felvildgositásadds elől. 

A döntés elhalasztásának véleményünk szerint 
csakis nagyon fontos oka lehetett, valami vá-
ratlan akadály, vagy ujabb, súlyos természetű 
bonyodalom. A törvényellenes határozat vissza-
vonására, amelynek meghozatala és végrehaj-
tása még az sgyetemi karok széleskörű auto-
nómiájának kereteit is áttörte, meg leit volna 
az egyetem orvosi kárának minden oka és 
alkalma is lett volna ehhez a tisztességes visz-
szavonuláshoz. A kar eljárása fölOtt ugyanis 
pálcát tört maga a kultuszminiszler. is, amikor 
kijelented?, hogy a hullaügy és a zsidó hall-
gatók ügye semmiesetre sem hozható egymás-
sal vonatkozásban, mert egy állítólagos tör-
vinytelensiget törvénytelenséggel megtorolni az 
önbíráskodás jogán nem lehet. Tehát tett volna 
éppen elegendő oka a karnak a törvényellenes 
határozat visszavonására, de slkalma is lett 
volna hozzá, mert hiszen az egyetemi tanács 
rendkivűii ülésén megfelelő aranyhidat ipitei-
tek a visszavonulás számára és i terepet is • országirt, 
előkészitetle a rektori nyilatkozat erre a lisz- " "'--*-
tességerv visszavonulásra. 

Hogy a kar nem ragadta meg ezt az alkal-
mit, anmk tehát csak nagyon nyomós oka és 

utasítja és elrendeli a fegyelmi vizsgálatot annak 
a kérdésnek a tisztázása érdekében, hogy Gáspár 
Dezső megtette e\ az inkriminált kijelentéseket ? 
Gáspár Dezsőt különben nem függesztették fel 
állásától. 

Macdonald mandátuma. 

I London, október 23. (Angol hiv. szikraszolg.) 
| Mscdonald miniszterelnök kerületében, a dél-
| walesi Aberavonban roppant heves a válasz-

tási küzdelem. A miniszterelnök ellenjelöltjét, 

veszi a napirendről is a döntist bizonyos ideig 
függőben tartja. Lehet, hogy csak néhány nap-
ról van szó. 

— A zsidó hallgatók igy nem látogathatják 
továbbra sem a bonctani gyakorlatokat ? — kér-
deztük. 

— Nem. 
— Mi az oka a döntés e'halaszlásának ? 
— Arról nem nyilatkozhatom. 
Tehát maradt minden a régiben. A botrány 

hullámai nem simultak el, csak megmerevedtek, 
pedig nem hisszük, hogy érdeke lenne a sze-
gedi egyetemnek a botrány állandósítása. 

A szegedi egyetem orvosi kara még most sem 
akar a törvény egyedüli útjára lépni, még most 
is retorzióval, tizedeléssel él és nem engedi azt 
a kevés számú fiatalembert sem tanulni, akik-
nek erre pedig a kurzus törvénye határozott 
jogot ad. 

helyett megakadályozta a tanulást. 

Fegyelmi vizsgálatot indítottak Gáspár Dezső ellen. 
Mint testnevelő oktató állítólag megtagadta a szolgálatot. 

Szeged, október 23. (Saját tudósítónktól.) Szeged 
város közigazgatási bizottsága csütortöKön délben 
rendkívüli ülést tartott a városháza bizottsági ter-
mében dr. Aigner Károly főispán elnökletével. A 
rendkivűii ülésnek egyetlen tárgya egy fegyelmi 
ügy volt, Gáspár Dezső elemi népiskolai tanitó 
fegyelmi ügye. Gáspár Dezső elemi iskolai tanitő 
neve nem ismeretlen sem Szeded város közönsége 
előtt, sem pedig a magyar peaagogusok előtt. Új 
számtantanitási módszerével tette nevét ismertté és 

magyarázata lehet. Sajnos, ezt az okot az ille-
tikes faktorok tartózkodása miatt nem ismer-
jük. Amikor érdeklődtünk a rendkivűii kari 
ülés lefolyásáról dr. Veress Elemér dékánnál, 
csupán a következő felvilágosítást kaptuk lőle: , . ... , . . . 

— A kar ugy határozott, hogy a kérdést le- ' Williams kapitányt, akit liberális programmal 
. - «.,-— . . . . lép'etfek fel, a konzervatívok is támogatják. A 

legutóbbi válaszfáson Macdonald igen kis vi-
szonylagos többséggel győzött. A választók ja-
varésze a liberális és a I on ervativ jelöllek kö-
rül csoportosul. A miniszterelnök támogatására 
most a munkáspárt egész nehéz tüzérsége fel-
vonult. Ma délu'án a miniszterelnök beszédet 
intézett Aberavon női választóihoz és sajnálatát 
fejezi ki azon, hogy nem töltheti egész idejét 
a saját kerületében. 

Mégis távozni kell 
a Davidovics-kormánynak ? 

Belgrád, október 23. A király ma este Da-
vldovics miniszterelnököt és Petrovich belügy-
minisztert kihallgatáson fogadta. A királyi pa-
lotából való távozásuk útin a miniszterek az 
újságírók előtt kijelentették, hogy a horvát kép-

! viselők Zágrábban hozott éles határozata igen 
Ha az orvoli kar m'g mindig azt hiszi, hogy j kinos benyomást fett Belgrádban mindazokra a 

a szentegylet törvénytelenül járt el, akkor te- politikai körökre, amelyek a horvátokkal való 
gyen lépéseket a megtorlásra az egyesület fel- megegyezést őszintén kívánják Radicsnak és 
ügyeleti hatóságánál, de ne lépjen törvénytelen párthiveinek mai fellépése a kormánypárt hely-
utra, ne lipjen az önbíráskodás útjára. Klebels- j zetét jelentékenyen megrendítette, ugy hogy a 
berg kultuszminiszter mondotta tegnap, hogy Davidovics kormány megmaradásának kilátásai 
más a hullák ügye — is más ügy a zsidó a minimumra csökkentek, 
egyetemi hallgatók ügye. í — 

A szegedi egye'em orvosi kara ahelyett, hogy j Ludendorf f — képviselőjelöl t . 
módot adna a legszélesebb határokon belül \ Berlln oktőber 23. (Saját tudósítónk telefon-
mindenkinek a tanulásra ahelyett megakadd- . jelentése.) Az egyes pártok ma kezdték meg 
lyozza azokat a kutatásban, a tanulásban, akik J c l ö l t j e i k kijeiöiését. A német nemzetiek részérői 
orvosi diplomájukkal akarnak dolgozni Magyar- f Ludendorff jelölése befejezett tiny, ugyancsak 

a ' S ^ g í , ( , x áM .. Í biztos Tirpitz jelölése is. A demokrata pártból 
Mindenesetre furcsa eset és a jövendő törté- lépettek önállóan lépnek fel. A nemzeli libe-

neti krónikása föl fogja jegyezni, hogy 1924 ben -
volt egy olyan magyar egyetem, amely tanítás 

módszerének alkalmazásával az elemi népoktatás 
egyik legsúlyosabb problémájának megoldása válik 
lényegesen egyszerűbbé, könnyebbé és hozzáfér-
hetővé a hat esztendős gyermekek számára, még 
pedig a számok megismerésének és megszeretésé-
nek problémája. 

Gáspár Dezső elemi népiskolai tanitót a számok 
abszolút logikus és igazságos birodalmából most 
kiragadta az úgynevezett testnevelési törvény és 
arra kényszeriíeite, hogy a számok csendes iani-

módszerével a legkomolyabb ídagogiai körök is ' tása helyett hangos vezényszavakkal rideg és me-
elismeréssel foglalkoztak. Gáspár Dezső a szám- i rev testi gyakorlatokra tanih* a fiatalságot. 
tantanitás módját egészen uj aiapokra fektette és A szegedi tanfelügy*.: íg annak idején sok más 

rálisok szintén önállóan fogják harcukat meg-
vívni. A legújabb párt, az Asszonyok Pártja, 
szintén részívesz a kCzJilemben, természetesen 
csak asszony előliekkel. Eddig 12 párt fog egy-
mással harcolni, de kilátás van srra, hogy ez 
a szám tetemesen meg fog növekedni. 

Védelmi szövetség alakul 
Szerbia és Itália kőzött? 

Páris, október 23. A Maiin belgrádi tudó-
silója hivatalos forrásból jelenti, hogy Musso-
lini a szerb királlyal a kormányválság meg-
oldása után feiveaetl összejövetele alkalmával 
Olaszország és Jugoszlávia közöd védelmi szö-
vetség megkötésiről megbeszélést fog folytatni. 
A szerződésben, amelyet s szerb királyi pár-
unk római látogatása alkalmával akarnak meg-
kötni, biztosítani akarj ik a sözépeurópai stálus-
quol és az Adtiai-lenger megteremtett rendjét. 


