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Az influenza járvány miatt 
liezáríak minden Iskolái Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) Észre-
vétlenül, szinte máról-holnapra hatalmasodott 
el Szegeden is az inf luenza- járvány, amely 
m á s városokban már régóta javában tombol. 
Szegedet eddig valamennyire elkerülte, a meg-
betegedések csak szórványosan fordultak elő, 
nagyobb jelentőséget ezeknek az eseteknek 
még a főorvosi hivatal sem tulajdonított . Most 
azonban már tömegesen betegednek meg az 
emberek és a megbetegedések között egyre 
több a súlyosabb szövődményes eset is. 

A főorvosi hivatal, illetve a tiszti főorvos 
maga is annyira súlyosnak lá t ja a helyzetet 
hogy szokásától eltérően hétfőn hivatalos elő 
terjesztést tett dr. P á 1 f y József polgármes -
ternek az összes szegedi iskolák azonnali be-

zárására. Az előterjesztés szerint az elemi és 
a középiskolák növendékeinek 10—60 százalé-
ka hiányzik, kétségtelenül az influenza-jár-
vány miatt, ezért kívánatosnak látszik, hogy 
á járvány további terjedésének megakadályo-
zása érdekében a polgármester rendelje el az 
összes szegedi elemi és középiskolák bezárá-
sát egyelőre vasárnapig. 

A polgármester a főorvos előter jesztése alap-
ján azonnal kiadta a rendelkezését, amelynek 
értelmében az összes szegedi iskolákban szüne-
telni fog a tanítás egészen vasárnapig. Ha a d -
dig sem enyhül a helyzet, nem csökkennek a 
megbetegedések, valószínűleg meghosszabbít-
ók az iskolai szünetet. 

Kéthly Anna 
vasárnap nagy választási 

beszédet mondott 
Közszabadságokat, kulturóí, megélhetési 

(A Délmagyar ország munkatársától.) A szociál. 
demokrata párt első válas-tási népgy ülését va-
sánnap délelőtt tartotta a Korzó Mozi helyiségé-
ben, amelyet színültig megtöltött a ha"~atóság. 
Egyetlen ülőhely sem maradt üresen és a szék-
sorok mögötti részeken is nagy tömeg állva hall-
gatta végig a szónokokat Dr. Valentiny Ágoston 
rövid megnyitója után Kéthly Anna, Szeged szo-
ciáldemokrata képviselőjelöltje állott fel szólásra, 
de percekig nem tudott szóhoz jutni a lelkes ün-
neplés miatt. Az ováció csillapultával azzal kezd-
te beszédjét, hogy most egy olyan harc előtt ál-
hmk, amilyenre Magyarországon alig volt példa, 
amióta alkotmányos élet van. 

— Meglepetésszerűen érte a (közvéleményt a 
képviselőház feloszlatása — mondotta —, de meg 
kell állapitanom hogy bennünket a meglepetésen 
tul, rajtaütés nem érhet, mert a mi pártunk élő 
-szervezet, amely a parlamenten kivül is állandó ösz-
szeköttetésben van a választókkal. A szociáldemok-
rata képviselők számára, a mi számunkra a képvi-
selőség nem szinekura, nem is munkanj'lciili el 
helyezkedés, hanem azt jelenti, hogy álk.ndó harc-
ban ketl lennünk és tettekkel kell bizonyítanunk, 
hogy csakis és kizárólag a dolgozó társadalomért 
vagyunk. 

Négy év küzdelmei 
Az ehmiH négy esztendőben vívott harcunk 

sokkal súlyosabb voM, mint akármikor máskor. 
A kenyértelenség és a gond, annyira igénybevette 
az embereket, hogy nagyon nehéz volt a figyel-
müket arra terelni, hogy a kulisszák, a politikai 
kulisszák mögött olyan mesterkedések folynak, 
amelyeknek ára lehet a még megmaradt darabka 
kenyér is. Képzeljük csak el, hogy a legtöbb em-
ber a maga mindennapi godj. inak, a ma-
ga mindennapi kenyérféltésének a mély-
séges, fekete kutjában él. Innen a kutfenékről te-
kint fel a napfény felé és csak egy par;' nyi négy-
szögnyi égboltozatot lát maga felett. Gyakran 
nem is hisz az egész égboltozatban, ha az alulról 
látható tenyérnyi égbolton felhők gyülekeznek. 
De ez a látszat még fokozottabb munkára serken-
tett bennünket és a kapocs köztünk és a választók 
között még szorosabbra fűződött. Ennek a szoros 
összeköttetésnek bizonyítéka, hogy ahol most uj. 
hói szeretetért és bizalomért jelentkezünk, a régi 
szeretetre és bizalomra találunk. (Helyeslés.) 

Kéthly Anna ezután arról beszélt, hogy Gömbös 
miniszterelnök a titkos Választójogot megígérte. 
Az igeieteket reklamáljuk. Itt van a kezemben egy 
u jság. 1935.. február 15-iki a keltezi'.2. Ebben az 
egységespárt aznapi üléséről van beszámoló. Esze-
rint a miniszterelnök ur azt mondotta az ülésen, 
hogy még ebben a parlamenti ciklusban tető alá 
akarja hozni a titkos választójogot. Egy hónap-
pal ezelőtt hangzott el ez az igéret és jogosan 
jkérjdjük, miért maradt osak igéret — a minisz-

terelnök ígérete. Állandóan hangoztatta hogy ez 
a parlament nem életképes az uj magyar élet meg-
teremtésére, mert a titkos választójog förtelmes 
megtaposásával jött létre. 

A földkérdésről beszélt ezután Kéthly Anna 
nagy figyelem közben és kifejtette, hogy a torzul 
megalkotott földbirtokreform nem szolgálja a nép 
érdekeit és senkinek sern használt. 

— Azt mondják — folytatta Kéthly Anna —, 
hogy Magyarországon intellektuel-tultengés van. 
Nem az értelmiség a sok, ezt valljuk ezzel szem-
ben mi, szociáldemokraták, hanem az elhelyez-
kedési lehetőség a kevés. A faluk, tany-'l• e? köz. 
ségek -szomjúhoznak a magasabb életlehetőségek 
után. amelyet az intellektuelek hozhatnának kö-
zéjük. Ha kimegyünk egy tanyára. e?v faluba, 
özönlik elénk a tüdővészes, a trachomás. Arra 
várnak mindannyian, hogy gyógyítsák őket. Fa-
luk, hatalmas tanyai területek orvos nélkül álla-
nak, orvos után kiáltanak a betegek hatalmas 
tömegei. 
— A rossz utak elhanyagoltsága és kiáltó köve-

telése mérnökök után, azt is jelenti, hogy a falu 
és a gazdák nagyrésze nem képes ternielvényét 
behozni a városba, a piacokra és ki van szolgál-
tatva azoknak, akik fillérekért összevásárolják a 
termelvénveket és magas áron értékesitik újból. 
Az analfabétizmus tanítókra, tanárokra vár, az író 
és újságíró szerepe is adva van. Ma igen sok ta-
nyaházban csak a 100 esztendős kalendáriunvt 
találjuk, mint legfontosabb olvasnivalót, na meg 
az ingyen osztogatott kormányujságot is. 

Tifhos választójogot 
— Hát mit kell csinálni? Vetjük fel a kérdést 

és meg is felelünk rá a szocialista állásponttal: 
Tessék felgombolni a rosszul begombolt mellényt 
és kezdjük újra a gombolást. Ez a felgombolás: a 
titkos választójogot jelenti. (Hosszantartó, lelkes 
taps.) z 

— A házfelosztás tényét nem kifogásoljuk, csak 
azt, hogy nem alkották meg előbb a titkos válasz. 
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tójogot. S újból reklamáljuk az igéret beváltását, 
bár egy régi magyar közmondás szerint vadá-
szatnál, szerelemnél és választásnál nem kötelező 
az őszinteség. Mi azonban nem ezt valljuk, mi 
nem ígérünk! A magyar munkásságnak ez a pártja 
félszázados keserves harcokban — amelyek első-
sorban a titkos választójogért folytak —, megta-
nulta, hogy őszintének kell lenni, ha pillanatnyi-
lag a politikai konstelláció nem is olyan, hogy az 
őszinteség használ. Erről az őszinteségről nem te-
szünk le senkinek a kedvéért. 

— A titkos választójogról folyó huzavonában 
azt is mondta valaki, hogy a titkos választójog 
nem érdekli a népet — folytatta Kéthly Anna. 
Olyanok mondtik ezt, akik nem ismerik a népet 
Tessék csak megkérdezni a választókat, akarják-e 
a titkos választójogot? 

Az egész terem hallgatósága erre felállva, kó-
rusban tüntetett a titkos választójog mellett. 

— Figyeltük, mi kerül majd ki a csavargók 
választójogából, ahogy ezt egyesek elnevezték, 

amikor csavargóvá nevezték ki azt akit a mun-
kanélküliség kivert otthonából. 

— A fronton nem voltak csavargók, — hallat, 
szőtt a közbekiáltás. 

Kéthly Anna ezután az eléktoros választásokról 
beszélt, hangoztatta, hogy a feloszlatott képvi-
selőház teljesen életképtelen volt, de a legforra-
dalmibb választójogot is megalkothatták volna 
vele, mert a miniszterelnök háta mögött állott a 
többség. Majd arról beszélt, hogy a miniszterelnök 
tiszta választást igért és most csak az a kérdési, 
hogy a közigazgatási apparátus emlékezni fog-e 
erre a miniszterelnöki Ígéretre. 

A reformokról is beszélt Kéthly Anna « azt 
mondotta: 

— Mi szerintünk a reformok reformja a titkos 
választójog, ha ezt megalkotják, a'-kor jöhetnek 
a többi reformok. Ebben a reformkorszakos világ-
ban nekünk meggyőződésünk, hogy komoly és 
alapvető reformok harcosa a szociáldemokrata 
párt. A mi programunkat nem kell revízió alá 
venni, nyugodtan elmondhatnám most is program-
ként azt a beszédemet, amelye* négy évvel ezelőtt 
mondtam. Szeged 

Szegedi ügyekről ís beszélt Kéthly Anna: 
— Nagyon sokszor emlegetik, hogy ami Szege-

den az utóbbi időben épült, mindazt a 
kormány csinálta, — mondotta. De néz-
zék csak meg a város költségvetéséi, 

hogy ki adós az építkezésekért. De ez a város, jól 
tudjuk, különösen rászorul a segítségre, mert a 
trianoni békeszerződés éltető erejétől, a hinier-
landjától fosztotta meg. Most mi ebben a városban 
nagynevű ellenfelekkel állunk szemben és én mégis 
azt mondom, hogy nem félünk a mérkőzéstől. 
Tudjuk jól, hogy a választópolgárok szeretetéből 
egy jottányit sem vesztettünk el, hanem még in-
kább gyarapítottuk a szeretetüket. Azt hiszem, 
hogy jogosultan fordulunk most újból Szeged dol-
gozóihoz, amikor a szociáldemokrata párt r e -
szére mandátumot kérünk. A magam személyéről 
nem kívánok beszélni, rábízom ezt azokra, akik 
a munkániom keresztül itt megismertek. (Lelkes 
éljenzés.) 

— Azt hiszem férfimunkát végeztem az elmúlt 
négy év alatt és a pártom elve az, hogy a nőben 
is az embert becsüli. Ez a felfogás egyben felhívás 
is lehet Szeged város asszonyaihoz, hogy ők is 
becsüljék, pártolják azt a felfogást, amely ember 
és ember között nem ismer különbséget. 
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