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Szeptember közepére elkészül 
az uj rókusi vasbetonhid 

Kedden bemutatták az épülő vasúti átíárókat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A rókusi 
vasútállomást a trianoni békeszerződés nagyon 
kikapcsolta a forgalomból. Vásárhelyről, Csabáról 
érkeznek csak ide vonatok és a röszkei határról, 
ha ugyan ereket a rendszerint egyetlen személy-
ikocsiból álló szerelvényeket vonatnak lehet ne-
vezni. Ez az oka annak, hogy a szegedi közönség 
alig tud azokról a nagyjelentőségű műszaki mun-
kálatokról, amelyek a rókusi állomás közvetlen 
közelében folynak és amelyek szoros kapcsolat-
ban vannak a transzkontinetális autóut építésével. 

A rókusi átjáró problémája voM a nemzetközi 
autóut szegedi betorkol ásának fökérdése. Sokáig 
vitáztak róla a szakértők, hogyan oldják meg ezt 
a kérdést. Sok alternatíva merült fél, végűi vissza-
tértek az elsőre, a legtermészetesebbre és a leg-
ésszerűbbre: elhatározták, hogy a régi átjárót erő-
sítik meg és szélesitik ki a mai terhelési' viszo-
nyok arányában és csökkentik kanyarodójának 
élességét, hogy az autók veszélytelenül juthassa-
nak be a Kossuth Lajos-sugárutra. 

Az át járó átalakítása 

a régi hid teljes lebontását és egészen uj átjáró, 
sőt átjárók épitését tette szükségessé. A régi át-
járó helyett most két uj vasbeton hid épül, az egyik 
a vasút sinparkja fölött vezeti át a nemzetközi ut 
autóforgalmát, a másik pedig a villamosvasút 
pályáját íveli át. 

A munka már annyira előrehaladt, hogy a 
laikus is érzekelheti arányait. A vállalkozó Rácz 
Lipót építési vállalat fiatal, agilis mérnökei 

kedden délután mutatták be 

é szegedd mérnőkegylet tagjainak azt a műszaki 
szempontból ls rendkívül tanulságos munkát, ame-
lyeit eddig végeztek. A mérnökök nagy érdeklődés-
sel vettek részt ezen a bemutatón, amely a leg-
modernebb vasbeton hidépités módszereiről nyúj-
tott tanulságos példákat és megoldásokat. 

A két vasbetonhidon 150 munkás 
dolgozik, 

szereli M a vasszerkezeteket, amelyeknek útvesz-
tőjében csak a vasbetonépités titkainak szakértői 
ismerhetik ki magukat. A földmunkát, a hídfel-
járókhoz szükséges földtömeg kubikolását ha.tvan 
„szakképzett" kubikosló végzi. Mindenkit bámulat 

a lovaknak az infellgenciája. 
Verető nélkül húzzák fel a töltésekre a sulvos 
fofldtomegekkel terhelt kétkerekű kordéjukat "és 
mindig lakeresik a legjobban járható utat, ahol 
az adagos fold nem fogja meg a kocsik mélyen 
sulyedő kerekeit. 

A vasbetonhidak állványszerkezete már sejteti 
a formákat és a vasszerkezetekhez felhasznált acél-
rudak sejtetik azt a roppant teherbiróképcsséget, 
amelyhez megméretezte a hidakat tervező mér-
nöki tudomány. Ugy épiitik ezeket a hidakat, hogy* 
a legnehezebb, a tizennyolc-husz tonnás motoros 
jármüvek is biztonságosan közlekedhessenek majd 
rajta. ' 

A" két" felüljáró költsége valószínűleg megmarod 

költségvetési keretek között, tehát 
nem fog többes kerülni 

S60.000 pengőnél, 

amelyből 300 ezret emészt fel a két hid és » hoz-
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závezető rámpák építési költsége, ötven-hatvan-
ezer pengőt a mellékkiadások emésztenek fel, köz-
tük 

a vasút rókusi javítóműhelyének 
lebontása, 

amelynek kölitfeégéliez az államkincstár ti m i öt 
ezer pengővel járult hozzá. Az egész építkezési 
képnek ez különben a legszomorúbb része. Szánta 
át érzi az ember, hogy a vasút örömmel ragadta 
meg a hidépitéssel kapcsolatosan kínálkozó alkal-
mat a már régen elnéptelenedett, leállított, üze-
menkivül helyezett rókusi főműhely végleges le-
bontására. 

A hidépités mnkájával különben szeptember kö 
zepére elkészülnek és igy semmi akadálya sem 
lesz annak, hogy a transzkontinentális autóut 
szegedi szakaszát október második felében meg-
nyissák. 
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Szükség-járványkórházat 
rendeznek be 25 ággyal 

a rókusi óvodában 
Hivatalos jelentés a tífusz-frontról 

(A Délmagyarország munkatársától . ) A Dél-

magyarország mai számában részletesen is-

mertette azt a helyzetet, amelyet a tifusz- és 

vérhasjárvány teremtett Szeged közegészség-

ügyi szolgálata terén. Megírtuk, hogy a járvá-

nyos betegek elhelyezésére alkalmas kórházak 

és k l in ikák megteltek betegekkel, az ujszege-

di járványkórházban alig tiz üres ágy van már 

csak, á l landó orvosi szolgálat azonban nincs, 

mert a város még mind ig nem alkalmazott ál-

landó jellegű járványorvost. 

A járványokról most a főorvosi hivatal a kő-

vetkező jelentést terjesztette P á l f y József 

polgármester elé: 
— Ahogy az előjelekből látható, az idén való-

színűleg nagyon súlyos tifusz- és vérhasjárvány-
nyal kell számolni, mert a rendes idényszerű 
járványnál már jóval előbb kezdődött és az átlagos 
idényszerű megbetegedések számát ugy a tífusz-, 
mint a bejelentett vérhasesetek lényegesen felül-
haladták. Ennek következtében a tiszti főorvosi 
hivatalra háramlik egy 

külön tifusz szükségkórházat 

berendezni, hogy az egyre fokozódó tifuszágyszük-
ségletet kellőleg el tudjuk látni. Erre a oélra az 
eddigi tapasztalat szerint legcélszerűbb a rókusi 
óvodát berendezni, mert élelmezés, orvosellátás, 
stb. szempontjából a legkönnyebben kezelhető. 

— A belklinika 30 ágyas Útszáma már teljes.m 
betelt - folytatja a jelentés. A járványkórház 26 
ágyának már több mint fele el van foglalva ngy. 
hogy ha a betegségek szaporodása a mostani mér-
tékben tovább tart. egy-két hét alatt a járvány-
kórház is meglelik. A gyermekkórház és a gyer-
mekklinika egy bizonyos számú férőhelyet biz-
tosított ugyan, ez azonban csak a gyermekek ré-
szére szolgál, felnőttek elhelyezésére nem alkal-
mas. Ezek alapján valószínűleg 

elkerülhetetlen lesz a rókusi óvodában 
25 szükségiigyat felállilani, 

amelynek költségei 1800 pengőt tesznek kl. A 
szükségkórház felszerelése csak akkor lesz szük-
séges. ha minden rendelkezésre álló férőhely 
tényleg megtelt. Minden esetre olyan intézkedést 
kérek, hogy szükség esetén az óvodai kórházit 
H órán belül feldltithassam. 

— A járvány terjedésére vonatkozólag a ke-
rületi tiszti orvosoknak 

két gócot sikerült megállapítani 

és pedig a gedói rnkkanttelep*n és n köztiszta-
sági telepnek a körtöltésen kívül eső sremét-
fHfüjtő telep környékét övező háztömbben, ami 
azt jelenti, hogy a fertőzés forrása közvetlenül a 
két szeméttelephez vezet. A helyszínen megtar-

tott szemle alapján telefonon intézkedtem a kő»-

tisztasági telep vezetőjénél, hogy mindkét tele-
pen a szemétválogatást azonnal szűntesse b* ami 
meg is történt. Tény ugyanis, hogy 

eddig a szemétválogatók közül betege-
dett meg a legtöbb. 

Ezenfelül ugy intézkedtem, hogy a titusaieüdelet 
értelmében a szemétlerakodó telepet árokkal ve-
gyék körül s legalább egy arasznyi földréteggel 
lefödjék és bőven őntséik le oltott mésszel. Ezzel 
elérjük azt, hogy a legyek milliói nem lepik el a 
szemétlerakodókat, ha ezt az eljárást a minden-
nap újból lerakott szeméttel megismétlik. Mint-
hogy a köztisztasági özeim igazgatója azt a fel-
világosítást adta, hogy a legnagyobb készséggel 
tesz eleget a tiszti főorvosi hivatal rendelkezései-
nek, de a szükséges munkaerő nem átl rendet-
hrzésére, kívánatos, hogy a köztisztasági tetepr* 
a szükséges munkaerővel a város hatósága láss* 
cl. 

Előzetes letartóztatásba 
helyezték 
a takarékbetétkönyv-
hamisitét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Bakonyi 

Kiss Gyula szóregi kazánfűtőt, aki takarékbetét-

könyvet hamisított 1 pengőről 1850 pengőre, ked-

den átkísérték az ügyészségre. Bakonyi Kiss Gyula 

a rendőrségen teljesen megtört és elmondotta, 

hogy nagy nyomora miatt szánta rá magát a be-

tétkönyv-hamisításra. Nem volt állása, sokat nél-

kűlöaótt, igy jutott arra az ötletre, hogy hami-

sított betékönyre vesz fel pénzt Egy pengőt el-

helyezett a takarékban, azután várt néhány na-

pot. A könyvet meghamisította és abban a hfezem-

ben volt, hogy nem fogják észrevenni. 

A vizsgálóbíró kihallgatta Bakonyi Kiss Gyulát, 

akit azután előzwtes letartóztatásba helyezett. 
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