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Eckhardt 
vasárnapi nagy beszéde 

a választójogról 
és a parlamentarizmusról 

Tab, szeptember 7. Eckhardt Tibor vasárnap 
nagy politikai beszédet mondott Tabon és eb-
ben a beszédben foglalkozott Gömbös választó-
jogi levelével. Eckhardtot, vasárnap egész sereg 
ellenzéki képviselő kisérte el Tabra, ahol kétezer 
ember gyűlt össze, hogy a beszédet meghallgas-
sa. Mindenekelőtt ismertette a politikai helyze-
tet. Május óta az ellenzék nem harccl a beteg 
miniszterelnökre való tekintettel, — mondotta. 
Az ellenzéknek ez a lovagias magatartása, nem 
talált viszonzásra. Az ellenzék hallgatása azon-
ban nem jelentette azüt. hogy politikai tevékeny-
séaében bármiféle csökkenés állott volna be. 
Darányi miniszterelnökhelvettesnek nem volt 
joga a nyáron politikai kérdések elintézésére, 
— folytatta Eckhardt. A felelős kormány mel-
lett nagvon 6«k mindent a Nep pártvezetősége 
intézett, felelőtlenül és sokszor törvénytelenül. 
Darányinak azonban most már, felhatalmazása 
következtében joga és kötelessége a visszáságo-
kat és törvénytelenségeket megszüntetni. Dará-
nyi megbízását, olvan átmenetinek tekintik, 
amelynek ujabb meghosszabbítása helytelen 
volna. 

— Elutasítjuk magunktól a diktatúra gon-
dolatát — mondotta ezután Eckhardt —, erős 
kormányra van szükségünk az előttünk álló 
nagy feladatok megoldására. Kevesebb beszé-
det ée több okos beszédet várunk. 

Eckhardt ezután arról beszélt, hogy az ellen-
zék Darányi nyilatkozatával meg volna eléged-
ve az adott helyzetben. Ha az ország békéiét 
eredményesen akarja szolgálni, számoljon le 
sürqősen azokkal a békebontókkal, rendzava-
rókkal, a szélsőséaes propagandistákkal és él-
harcosokkal, akik az ő táborában békebontás-
ból élnek és valóságos provokatörjei a magvar 
közéletnek. Másik kívánság az, hogv a békes-
ség és nyugalom ne a kripta és temető csendje 
legyen. 

— A miniszterelnök végre elfogadta a kisgaz-
dapárt, álláspontját — mondotta a választójo-
gi levélről —, levelével elismerte a követelés 
jogosságát, hogy a mostani erkölcstelen rend-
szert nem szabad tovább fenntartani, óva int 
mindenkit attól, hogv túlbecsülje azt a politi-
kai lépést, de viszont nem is szabad alábecsül-
ni. Kérte a magyar intelligenciát és földbirto-
kososztálvt, hogy ne lásson ellenséget abban a 
népben, amelynek részére a választójogi tör-
vényjavaslat olyan fontos, mint a levegő. Nincs 
rosszabb polMika, mint a maradiság. A hatrvo-
mányokhoz, az ősi szellemhez ragaszkodni kell, 
de az elavult intézményeket meg kell refor-
málni. 

— Az első és legnagyobb elv. hogy a válasz-
tójog becsületes és tisztességes legyen — foly-
tatta Eckhardt. Nem vállalunk egvedül fele-
lősséget politikai akciókért, ennél a fontos kér-
désnél pártközi értekezlet szükséges. Ezen a 
megbeszélésen el fog dőlni az is, hogy a mai 
parlament alkalmas-e a komoly reformmunka 
elvégzésére. Kijelentem, hogvha rosszhiszemű-
séggel, hitehagyással, az Ígéretek megszegésé-
vel találkozunk, az illetőknek az Úristen legyen 
irgalmas! 

Eckhardt nagy beszéde után Czirják Antal, 
Didin Jenő, Gaál Olivér és báró Berg Miksa 
szólalt fel. 

Nagyatádon, is beszédet mondott Eckhardt és 
a parlamentarizmus előnyeit feitegette. A p a r ' 
lamentarizmus azért lesz mindég tökéletesebb 
formája a kormányzatnak, mint a diktatúra — 
mondotta —, mert a diktatúra tenyészti a for 
radalmat,, a parlament pedig elejét, veszi a fel-
forgatásnak. 
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hallgatóinak számát 
Tovább tart az egyetem leépítése 1 - Többszáz diák-
jelöltet elutasítanak - Dr. Erdélyi László rektor nyi-
latkozata - A karok a haeigatók létszámának fe!-

emelését kérik a kultuszminisztertől 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi egyetem környékét ismét ellepték a diákok. 
Szeptember elsején megkezdődött a beiratko-
zás, tizenkettedikéig lehet iratkozni. Legutóbb 
megérkezett az egyetemhez a kultuszminiszter 
rendelete, amely a felvehető hallgatók létszá-
mát állapítja meg. A határozat nagy feltűnést 
keltett, mert 

tovább folytatja a szegedi egyetem 
tervszerű leépítését. 

A rendelet szerint a felvehető hallgatók számát 
az alábbiakban állapította meg a miniszté-
rium. (Zárójelben az 1935-ben engedélyezett 
létszám.) 

jogi karon 100 (140) 
orvosi karon 30 (40) 
bölcsészkaron 30 (37) 
matematika és természettud. 60 (60) 
A rendelet mindenütt nagy feltűnést és iz-

galmat keltett. Már tavaly is százával, utasí-
tották vissza az egyetemről azokat. akik fel-
vételért folyamodtak. 

A felvehetők létszámának csök-
kentése miatt, az idén még na-
gyobb tömeget lesz kénytelen visz-

szautasitani az egyetem. 

A felvételeket már meg is kezdték az egyes ka-
rok és a jogi, valamint, az orvosi kar azonnal 
kérte, hogy a felvehető hallgatók létszámát, 
emelje fel a kultuszminiszter. A jogi kar 170-
re, az orvosi kar 50-re kéri felemelni az első-
éves hallgatók számát. 

Az egyetem vezetősége hétfőn már megkezd-
te az előkészületeket 

a tanévmegnyitásra. 

A szegedi egvetem idei tanévét szeptember 16-án 
nvitja meg, a szokásos ünnepélyes formák kö-
zött. Az ünnepély alkalmából tanévmegnvitó 
ülés lesz, amelven dr. Ditrói Gábor, a lelépő 
rektor beszámol az 1935—36-0« tanévről, dr. 
Erdélyi László ezidei rektor pedig a magvar 
művelődéstörténeti tanszék értékéről tart elő-
adást. Az előadások különben valamennyi fa-
kultáson szeptember tizenhatodikán kezdőd-
nek. 

A tanév megnyitásával kapcsolatban 

dr. Erdélyi László rekíor 

a következő nyilatkozatot tette a Délmagyar-
ország munkatársa előtt: 

— Fontosnak tartom, hogy most, amikor 

Magyarország közeledik a Szent István jubi-

leumi évhez, az ő szellemét minden téren még 

szi lárdabban érvényesítsük. Hagyományos szo-

kás, hogy az egyetem tanévét istentisztelettel 

kezdjüik. Meg kell mondanom nyíltan, hogy az 

i f júság az istentiszteleteken az elmúlt évben 

bizony gyengén volt képviselve. Felhívom az 

if júság figyelmét, hogy a vallásos érzést job-

ban ápol ja és minden hal lgató a maga vallá-

sának megfelelően vegyen résfct az istentiszte-

leteken, mert ezzel saját magának és *z egye-

temnek tartozik. 

— Mint rektor, kötelességemnek ismerem, 

hogy az egyetem és városunk érdekeinek ér-

vényesülését mindenképen elősegítsem. A Fe-

renc József Tudományegyetemet már 26 esz-

tendeje szolgálom, nagyon sok kellemes emlé-

ket gyűjtöttem össze ezen idő alatt. Egészen 

összenőttem ezzel az egyetemmel és Szeged 

városáva l is. A 26 év alatt mód kínálkozott 

volna arra , hogy Budapesten foglal jak el egye-

temi tanszéket, de én hü maradtam Szegedhez, 

illetve Kolozsvárhoz, mert az tartottam, az én 

j ó munkásságomra szüksége lehet a Ferenc 

József Tudományegyetemnek. Ezt annak aa 

i l lusztrá lására hozom csak fel, hogy szeretem 

ezt az egyetemet és ami kitelik tőlem, felhasz-

nálom, hogy segítségére legyeik. Mint rektor, 

talán fokozottabban szolgálhatom az egyetem 

dolgait, mindenképen arra törekszem az u j 

tanévben, hogy az egyetem ügyeit rendben 

tartsam, az i f júság ügyét pedig erkölcsileg és 

lehetőség szerint anyagi lag is mindenképen 

felkaroljam. 

— Az embereket — folytatta a rektor —, 

szívesen osztályozzák akként, hogy optimis-

ták, vagy pesszimisták. A pesszimizmust na-

gyon hibás felfogásnak tartom, mert aki min-

denben rosszat lát, könnyen lemond a maga 

oselekvéséröl is, mert nem lát ja annak esetle-

ges sík őrét. De az optimista is eljuthat arra az 

á l láspontra, hogy minden jól van, ahogy van. 

Én azt az optimizmust val lom, amely a legne-

hezebb helyzeteket is megvizsgál ja és meglát-

ja benne azt, amelynél fogva jobbá tehetjfflc 

helyzetünket. Ezt az elvet val lom és igyekszem 

másokkal is elfogadtatni. 

Nyilatkozott ezután az egvetem rektora 

a felvehető hallgatók lét-
számának csökkentéséről. 

— A létszám leszállítása szokás szerint 
megtörténik minden tanév eleién, mindig 
kérni szoktuk a felemelést, — mondotta. 
Természetesen m^st is 

felterjesztést intéztünk a kultusz-
miniszterhez, akitől kérni fogjuk, 
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