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tek, külön nők és férfiak részére, külön vetkőző 
helyekkel s egy egy, vagy több kúttal .ellátva, 
A szükséges deszkaenyag, vízvezetéki csövek, 
e részben a tusokhoz való fölszerelés is bősé-
gesen kikerülne .a katonaság részére most 
emelt ideiglenes barakkok faanyagából ós für-
dőfölszereléséből. melyet a háború után a kincs-
t á r c célra a város megkeresésére bizonyára 
átengedne. Minden napkurázó helyhez egy-egy 
férfi és női felügyelő személy, összesen 8 sze-
mély volna szükséges s ezeknek 4 havi fizetése 
á 60 korona összesen 1920, kerekszámban évi 
2000 koronát tenne ki. 

A 'tüdővészrendelések és a napknrázó he-
lyek költsége tehát évenként mindössze 7000 ko-
ronával terhelné a város költségvetését. 

IV. A tüdővészt előszeretettel nevezik hol 
proletárbetegségnek, nol meg lakás betegség-
nek. Mindkét el nevezes találó, hiszen ,a szegény-
séggel járó nélkülözések és egészségtelen élet-
mód a szervezetet állandóan hajlamosít ja a 
fertőzés befogadására, a zsúfolt, nedves, sötét 
lakások pedig valósággal kitűnő melegágyai a 
gümőhacillusoknak. ll isz a nagyszámmal, kö-
zelről érintkező emberek nemcsak közvetlenül 
fertőzik egymást, de köpeteik a padlózaton, 
falakon, fintorokon, ágyneműn szinte állandó 
forrását képezik folytonos fertőzésnek. Angol-
ország az ő nagyszerű eredményeit ia tüdővész-
lekúzdés terén elsősorban egészséges munkás-
lakások megteremtésével érte el és ha komo-
lyan hozzá akarunk látni a közegészségügy 
megjavításához s különösen a tüdőviész kiirtá-
sához, ugy egészséges lakásók megteremtését 
kell elsősorban követelnünk. Szeged az ő ned-
ves, sötét pincelakásaival a legszomorúbb ké-
pet nyú j t j a e téren. Vájjon nem kö'tekissége-e 
Szeged vezetőinek, hogy azok számára, akik 
kezük munkájával ezt a várost újjáteremtették, 
legalább egészséges lakásokról gondoskodja-
nak? Nem is kell anyagi áldozat, csak kellő 
jóakarat ahhoz, hogy u j városrészt teremtsünk, 
egy kis kertvárost, két szobás lakásokkal, hisz 
a lakbérek tökéletesen födözik a költségek 
amortizációs amatait. Egyelőre 2 szoba, kony-
hából s a megfelelő mellékhelyiségekből álló 
500 családi ház volna emelendő ,az e célra leg-
inkább megfelelő helyen, a népliget mögötti 
városi bérföldeken. Minden egyes ház 250 
négyszögöl telken épülne s igy valamennyi 
kerttel volna -ellátva. 5G0 ilyen kertes házacska 
fellát 7S kat. holdat, utcákkal együtt kfi. 85 hold 
földet igényelne. Ha e föld értékéért, mint 
maximális árat Poklánként 1600 koronát szá-
mítunk, ugy .a telek értéke 136.000 korona, 2000 
koronát számítva egy-egy liáz fölépítésére: 
1,136.000 koronába kerülne ez a kertvároska. 
6 százalékos amortizációs kölcsön évi kamat ja 
68.160 korona, vagyis egy-egy ház évente 136 
koronába kerülne. Ily módon legföljebb évii 
156 korona, vagyis heti 3 korona bérért, mely 
összegből már a tartozás is .megtérülne, 500 
munkáscsaládnak olcsó, egészséges, minden te-
kintetben megfelelő lakást tudnánk hiztositani, 
mi melleit a veteményes kertek által megélhe-
tésüket is jelenlékenyen elősegíthetnék. E kert-, 
város későbben szinte magától is további fej-
lődésnek indulna. Jlogy mit jelentene egy ilyen 
egészséges munkás városrész nem csupán a 
lüdővész leküzdése s általában a közegészség-
ügy szempontjából, hanem soeiális és kulturá-
lis tekintetben és az iparfejlődés tekintetében 
is: azt nem kell külön kiemelnem. 

Nagyon természetes, hogy e városrész kör-
nyékén semmiféle szeszes ital kimérését nem 
szabad megengedni. Az ujabb vizsgálatok be-
bizonyították, hogy ez ellentálló képesség meg-
gyengülésében a szeszes italok élvezetének kü-
lönös niagy szerepe van. Az .alkohol nem csupán 
az élvező./ének, de az utódjainak is óriási mér-
tékben növeli a tüdővéezre való ha jl,a moss ágát 
s igy közvetve nagy szerepe van e népbetegség 
elterjedésében. Az alkoholizmus ellen való gyö-
keres intézkedéseknek a tüdővész leküzdésé-
ben mindenkor fontos programpontot kell ké-
pezniük A leendő üidővészorvosok és a tüdő-
vészintézmények segédszemélyzete e téren is 
jelentékeny szerepet lesznek hivatva szerény 
vezetésen, mellett betölteni. 

Tekintetes Tanács! Az elmondottakban 
röviden körvonaloztam azokat az intézkedése-
ket, amelyek segítségével a tüdőviész kiir tását 
remélhetjük. A pró cseprő rendszabályokkal, 
társadalmi mozgalmakkal és más jótékonyko-
dással, amiként eddig semmire sem mentünk, 
ezután is csak meddő munkát végeznénk. Itt 
a legfőbb ideje, hogy komolyan és cél tudató 
san törekedjünk szomorúan elhanyagolt köz-
egészségügyünk megjavítására és ha a mai 
történelmi idők borzalmaiból nemzeti újjászü-
letésünk hajnalát várjuk, ugy nem nézhetjük 
tovább is ölhetett kezekkel, miként sorvadunk 
és pusztulunk évről-évre s nemzetpuszti'tó, 
alattomos betegség miatt. Tegye magáévá a 
Város tekintetes Tanácsa © program összes 
javaslatait, fogadja el felajánlott munkássá-
gomat, amelyet 7 év előtt még visszautasított, 
s nemcsak százezer ember háláját fogja magá-
nak biztosítani, de az egész országban s talán 
messzebb is a tüdővész leküzdésére követendő 
példát fog teremteni. 

5676. 
Prédikáció, mondotta: Löw Immánuel. 

Le.ive-leniek miként madárra haragosaim 
semmiért, 

Verembe zárták éltemet, kővel dobáltak 
engemet, 

Vizár borult fejem fölé, már azt hivém, 
hogy elveszék! 

A próféta 'megrendítő énekéből hangzik fe-
lénk a panaszos .szólam, viiszhangot, rezgő, bus 
visszhangot keltve kehiünkben. 

Lesve-lestek ránk, miként a foglár a mad-
dárra, haragosaink semmiért:' összeesküdtek el-
lenek, hitszegő kormányok, vesztegetés bérével 
keltett közvélemények és megrohantak bennün-
ket mindenfelől: verembe zárták éltemet, kővel 
dobáltak, engemet. Vizár borult fejem fölé, már 
azt hivém. hogy elveszék! 

Reánk szakadt az emberi nem legvéresebb 
megpróbáltatása, ez a íliáboru, rengeteg terje-
delme, hihetetlen tartama, képzeletet 'túlszár-
nyaló rombolása, ez a háború, melynek kion-
tott vére, égbekiáltó vérbüne haragosaink lel-
két terheli. 

Vizár borult fejem fölé — mint a höm-
pölygő tengerár nyaldosta a Kárpát .s nyal-
dossa az Alpesek sziklagátját .az ellen — már 
azt hivém, hogy clvcszék! 

De balálmegvető, óMMvő bátorság ébredt 
fiainkban, fölcsapott a gigászi lángzás loha — 
és csodálatos fordulattal roppantottuk össze 
az északi szörnynek isáskatömegü haderejét. 
Felhangzott szorongatott lelkünk mélyéről a 
próféta folytatódó imádsága: 

Hivém neved, Uram, vermemnek mélyesmé-
lyiről: 

Te meghallád hivő szavam — Oh most se 
rejtezzék hallásod el 

Könnyebülésért kelő fohászomnak előle: 
Hiszen hallani szavad, amely nap hívtalak: 

Ne félj! 
Igen, közel valál, lamely nap hívtalak, ah 

Uram! A nemes vad szembefordult a haj tók 
.seregeivel, lelketlen vadászaival, a kopók csa-
holó falkáival s ezúttal a inemes vad .győz. Az 
üldözött győz, nem a gyors hallalit váró ügető 
gyülevész had. 

A gyilkosok fölszitói, véded mezői, szemfor-
gató istápolói nehéz gondokba merülve ijedten 
keresnek a kis népek .között ujabb Ütőkártyát, 
de mi álljuk a világ legnehezebb próbáját. To-
vább csendül a próféta imádságos szava, 
reménykeltő .fohászkodása: 

Uram! éltem perét perelted, megváltáé 
éltemet: 

Láttad egész bosszuló vágyukat, minden 
béke megbontójain. 

Láttad egész bosszuló vágyakat, minden 
fondorkodásukat ellenem. 

Visszhangja kél bennünk e fohásznak, vi-
gaszom .Ígéretül hangzik felénk az ige és töret-
len akarat törhetetlen erejével álljuk a harcot, 
amelyben 'tétünk életünk, amelyben létünk 
a tét. 

Lenézett bennünket az ellen: de téves volt, 
számítása. Lenézett bennünket. Megértettük a 
próféta továbbfolyó imádságát: 

Hallód gyalázkodásukat, fondorlatuk mind 
ellenem: 

A támadóknak ajkai s tervezgetései minden 
nap ellenem — 

Ültök, keltükben, lásd ,én vagyok csak 
gúnydaluk. 

De eláll már a gunydal, torkukra forrott . 
Megismertek bennünket, megismerték fegyve-
rünket, egységünket, megismertük önmagunk 
erejét, véreink hatalmát, seregünk hadverő ér-
tékét. 

Ezért lesz a véres háború megváltó háború, 
amely a kettős birodalomnak visszaadja önér-
zetét, öntudatát, erős akaratát. Az ellenségek 
bukását reméljük és ia bukásból kelő megifjuló 
békét vár juk. Érezzük, közéig a nap, amely 
teljesiti a prófétai imádság zord végszavát: 

Megtorlásod torolja meg, oh Uram, kezük 
müvét — 

Add nékik sziv borúlátót; kárhozat reájuk. 
Harag hevében iildjed, eged alól megsem-

misüljenek. 
Nem a kalózszövetkezés világuralma győz, 

ihanem .a munka, a szellemi munka s az anyagi 
termelés népeinek béfeeszövetsége: Európa szive 
győz, nem a pőrémnek .széthulló gyüriizete! 

Elmúlnak a gyász napjai: „sesolmu" betel-
nek, véget érnek gyászod napjai, ezt hirdeti az 
u j esztendő számozása a szent nyelv 'betűszá-
mai ban. 

És még egy vigaszos jelzést hirdet az u j 
esztendő. 

Ezajás 22, 25) Kimozdul a szilárd helyre 
bevert szög ,letörik, kihull, „venikrosz" e szóban 
•lejtik a jelző évszám, elenyészik a teher, mely 
rajta csüggött. A biztos helyre bevert szög, az 
északi szörny hatalma a cár mindenhatóságá-
ban, amely horgonyoz: de íme megtágult, ki-
hullott a hatalmas szög, amelyre a cinkostár-
sak egész' terlhe -nehezedett és amelybe minden 
reménye akaszkodot't — és elenyészik, elpusz-
tul, veszni indul az egész teh.er, amely r a j t a 
csüggött egyedül. 

És még .egy változtatta! utal a közel jövőbe 
a próféta ige számjellző betűje (Szőttem. 1,11): 

Jajduljatok föl a mozsár alatt lakók — a 
vártipró közbülső hatalmak várbontó mozsarai 
összezúztak benneteket — megsemmisült a min-
den szlávok vezérlő hatalma — és a világ pénz-
értékének büszke megszállói „nikreszu" pusztu-
lásnál: indultak a pénznek fontjai. Az angol 
font megméretett tul az óceánon és könnyűnek 
találtatott. 

A megalázás ott kezdődött, ia(hol a világ 
bankárja legérzékenyebb! 

Hétszer ismételjük a harsona fuvását beve-
zető zsoltárt. Vlan benne, ami idén megragadja 
figyelmünket s kifejezi érzelmeinket. 

Magasságos az Ur, félelmes, hatalmas ki-
rálya az egész földnek. Csodát mivelt, amikor 
északon győzelmet adott fegyverünknek, alánk 
igázá ellenségeket, lábunk alá népeket: mert 
Istené a földnek pajzsai magasságos nagyon! 
(Zsolt. 47, 3.) 

Az ő pajzsa védi igazunkat, ő vezet diada-
los béke félé bennünket: Teljesül laz irás igéje: 
az Ur hatalmat ád népének, nehéz harcok fá-
radalmaiban fokozza erőnket, félelmessé teszi 
kint, önbízalmassá idebent és la hatalom tuda-
tában, a hatalom birtokában érik a béke drága 
gyümölcse: az Ur megáldja népét a meggya-
rapodott hatalom, tekintély, erő boldog, mara-
dandó békéjével. Ámen. 

Megáldalak immár az újév reggelén, én 
édes véreim és atyámfiai! 


