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A harmadik hérdóstre azt feleli a tanács, 
hogy Gazdasági és Iparba/nkban a városi 
heteteket fölmondták, a többi intézetben 
nem tették meg ezt, mert nem volt arra szük-
ség. Egyébként pedig a tanács minden héten 
értekezletet tart, amelyen a szükséges lépése-
het megvitatja. 

Pusztít az árvíz a Délvidéken. 
(Resicabánya és Lúgos pusztulása. — Fal-
úak tucatszámra víz alatt. — Lehetetlenné 
uált a uasuti közlekedés. — Menekül a 
lakosság. — Milliókra menő kár. — Sze-
gedi utászok a pusztulás szinhelyén.) 

(Kiküldött murikat ásunkt ól.) Szegény 
Krassószörény! Az árviz tönkretett alig 
két éve s most újra rádtört. Ez a termé-
szeti csapás visszatérő rém már a Délvi-
déken. A milliós károkat még ki se hever-
ték, a természet áldozataira még nagyon 
emlékeznek, máris átélnek a községek, az 
emberek ezrei olyan rémórákat, amilye-
neket csak a rombolni kész, felbődült ele-
inek adhatnak. Állatok hullái úsznak az 
emberek előtt, néha egy-egy hulla is föl-
merül, — házak dlőlnek romokba, — köz-
ségek sülyednek a szennyes árba, — me-
zők és erdők mentek tönkre, — vidékek 
válnak kietlenné, — megakadnak a vona-
tok, a kultura igazi összekötői . . . Leírha-
tatlan a pusztulás, a szenvedés, a szomo-
rúság! Kimondhatatlan az anyagi kár, a 
páni rémület! Krisztusian meginditó egye-
sek mentési munkája! És ugy látszik, igazi, 
visszaté'rő magyar tünet a Délvidék árviz-
veszedelme. 

A pünkösdi napokon vészhirek röppen-
tek szét az országba a sorsüldözött vidék-
ről. Temes-, Krassószzörény- és Hunyad-
megyékben árviz pusztit, veszedelmesebb 
és borzalmasabb, mint minden eddigi. 

A napok óta tartó esőzések megszapo-
rították a folyók vizeit és ezek igen sok 
helyen kiöntötték. A megáradt folyók bor-
zalmas pusztításokat okoztak. Nem csupán 
a vetésekben tettek kárt, hanem berohan-
tak a falvakba és a városokba és a házak-
ból valósággal kimosták az embereket. 

Resicábányát és Lúgost fenyegeti a leg-
nagyobb veszedelem. Resicabányán öt-
hatszáz ház viz alatt áll, igen sok be is om-
lott. A bányák üzemét bizonytalan időre 
beszüntették és igy hatezer ember maradt 
munka nélkül,-akiket a romboló áradat la-
kásaikból is kikergetett. 

Erdélyben is pusztit az árviz. Maros-
tordamegyében Szászrégenen alul, a med-
réből kilépett Maros tengerré változtatta 
a termékeny réteket. Szolnokdoboka és 
Szilágymegyékben szintén pusztit az ár-
viz. Itt még biztató jel az, hogy a Maros 
tegnap óta apad. 

A Délvidéken dühöngő veszedelemről 

ezeket jelentjük: 

KRASSÓSZÖRÉNY VÁRMEGYÉBEN. 

Még nem heverte kii Krassószörény várme-
gye annak az árvíznek a pusztításait, amely 
végigsöpörte ezelőtt két évvel, — mo#t ismét 
nagy csapás sújtja ezt a különben is nagyon 
szegény vidéket. Néhány nap óta tartó sza-
kadó esőzés következtében a Temes és a Ke-
gyes vidék patakjai rohamosan megáradtak. 
A lakosság eleinte nem törődött a fenyegető 
veszedelemmel. Pünkösd vasárnapján is sza-
kadt az eső. A különben is megáradt folyócs-
kák hatalmas, mindent magával ragadó viz-
árrá nőttek. Vasárnap a Délvidék helyzete 

úgyszólván egyiik óráról a másikra lett vál-
ságossá; az is megtörtént, hogy lakásukról 
félórára eltávozott emberek már nem juthat-
tak vissza. Korán reggel telefonos vészjelen-
tések verték föl a lugosi vármegyeházát. 
Egymás után érkeztek a liirek a megyéből, 
hogy itt is, ott is viz alatt áll a község, sür-
gős segítségre- van szükség. 

Lúgoson vasárnap délétől tröl délutánra há-

romméteres emelkedést mutatott a vizmér-

ték. Délután három órakor az ár már olyan 
magasan állott, hogy csaknem a vashid jáxó-
utját nyaldosta. Délután félnégykor a Temes 
jobbpartján levő utcákat elöntötte a viz. A 

házaik egymásután kerültek viz alá, ahogy 
percről-percre nőtt az ár. A lakók ijedten me-
nekültek és még annyi idejük sem volt, hogy 
a legszükségesebbeket magukkal vihették 
volna. Az emberek halálos rémületben mene-
kültek mindenfelé, az emberek jajveszékelve 
keresték a hozzátartozóikat; akárhány szülő 
van, akiknek gyermekei, semmit sem sejtve 
még, eltávoztak hazulról, vissza azonban mái-
nem juthattak: az utat elzárta a viz. 

A tűzoltóságot, a mentőket, a katonaságot 
és a rendőrséget hamarosan kirendelték és 
megkezdték a mentés munkáit. A házakból 
kimentették a lakókat, akiknek egy részét a 
megyeházára szállították. A kerítéseken, a 
a házak tetején őrjöngve ordítoztak segítsé-
gért, ^kiket meglepett otthonukban a roham-
mal vágtató veszedelem. Még délután viz alá 
került a gőzfürdő és a villanytelep. Akkor 
már nyilvánvaló lett, hogy sötétben marad 
a város, ami még inkább növelte a rettenetes 
ijedelmet. 

LÚGOS ÉS RES ICABÁNYA PUSZTULÁSA. 

Ma éjszaka se volt világosság, mert a vil-
lanytelepet elöntötte az ár. A mentés éjszaka 
fék lyák fényéné l folyt . Több gyár és iparte-

lep romokban hever. E g y honvédőrmesterre 

,rászakadt a ház és megölte. A tanyákat mar-
hástól, mindenestől elvitte az ár. A közlegelő 
egyméteres váz alatt áll. A város mögött 
a Cserna-patak is kiáradt és a várost az el-
lenkező oldalról fenyegeti. Egyes városré-
szekkel közlekedni nem lehet és onnan semmi 
hírt sem lehet kapni. Az áldozatok száma 
nyolc volt. 

Resicán hatszáz ház van viz alatt, ötven-

nél több összedőlt, igen sok dűlőfélben van. 

Az osztrák államvasutak gyártelepe a legna-
gyobb veszedelemben forog. Resicára • két 
szakasz utászt rendeltek ki Szegedről, de a 

katonák csak Gattájáág jutottak el. Ott a vo-
nal már meg van rongálva. Maguk az utá-
szok hozták rendbe valahogyan az utat, az-
tán kocsikon haladtak tovább resicára, hová 
hétfőn, a legkritikusabb órákban, megérkez-
tek és a mentéshez fogtak. 

Rcsicabáinyáir, a főszolgabíró értesítése 
szerint, öt-hatszáz ház viz alatt áll, húsz ház 
összeomlott. 

A kohómüvek kivételével az egész bánya-

telep viz alatt áll. A borzalmas katasztrófa 

leginkább a bányamunkásokat sújtja, akik 

mintegy hatezren, bizonytalan ideig, amig a 

bánya ismét, megkezdheti az üzemét, mutéka 

és kenyér nélkül ma) adtak. 

Úgyszó l v án az egész Krassómegyében ret-

tenetes a pusztulás. A megá rad t fo lyó és az 

óriási áradattá nőtt patakok elöntötték úgy-
szólván az egész Krassószörényt. A Temesen 
kivül különösen a Bisztra és a Berzava nőtt 
meg nagyon. 

Nemcsak Lúgos és nemcsak Resicabánya 

pusztultak jórészben el, de hasonló sorsra 
j u to t t Cselnik, Muros, Dognácska, Vaskő, 

Várbogsán, Lugoshely, Fákul, Kamarád, 

Vadrác, Oprezsa, Csutta, Klimboka, Pisztra-

hires, Nándorhegy, Csikprécsa, Ostély, Bá-

lin c. Ezek a községek valamennyien viz alatt 
vaunak . L a k ó i a legnagyobb nyomorban és 

kétségbeejtő veszedelemben várják a segítsé-

get. Az egész vidéket itt szinte egyszerre lep-
te meg a veszedelem, ugy, -hogy menekülésre 
gondolni sem lehetett. A mentést mindenütt 
katonaság végzi majd. A kár milliókra rug. 

Az árviz megakasztotta az egész Délvidéken 

a vasúti közlekedést. 

TEMES VÁRMEGYÉBEN 

mindenütt változatlanul aggasztó a helyzet. 
H a az á r nem apad, Temesvárt is fenyegeti 

veszedelem. A szomszédos Nagy topoly köz-

ségben levő zsilipet hatalmasan ostromolja az 
ái- ós félő, hogy át is töri." Ez nemcsak a köz-
ségre nézve volna végzetes kihatású, hanem 
Temesvárra is, mert a Béga föl-szabadult hul-
lámai egyenesen >a városnak tartanának. Bu-
d-inc község teljesen viz alatt áll. Tizenkét 
ház összedőlt és igen sok beomlással fenyeget. 
A község lakossága gátakkal próbál védé-
kezmi, de nem sok -a remény a sikerre. Az ál-
latokat áthajtották a védettebb helyen fekvő 
József falvára. Az ár a Béga hol ágába folyik, 
de ha ez i-s kiárad, akkor elönti Ikár községet. 
Temesszlatinán az árviz elsodorta a vasúti hi-
dat. 

A kár óriási. Emberáldozatról eddig nem 
érkezett pózitiv hir. A bródi hid összeomlás-
sal fenyeget. 

A VASÚTI FORGALOM SZÜNETEL. 

Az üzletvezető-ség a vasúti forgalom aka-
dályairól a következő hivatalis jelentést ad-
'a ki: .* V 

Az orsovai vonalon Lúgos és Temesszlat.ina 
között a forgalom megakadt. 

A báziásá vonalon Temesság és Széphely 
közt a forgalom megszűnt. Az akadály idő-
tartama bizonytalan. 

A karasjeszenő—oravicai vonalon -a sze-
mélyforgalom csak átszállással tartható fönn. 

A vojtek—bogsánbányai vonalcin az össz-
forgalom -szüinttel. Több napig eltart, amig 
helyre lehet állitani a közlekedést. 

Az oravica—bog-sánbánya—re-sicabányai 
vonalon uz egész forgalom szünetel. Az aka-
dály időtartama bizonytalan. 

Lúgos és Facsád közt a marosillye—lugosi 
vonalon néhány napig szünetelni fog a for-
galom. 

Sósd és Mezősomlyó közt a forgalom bizony-
talan ideig szünetel. 

APADNAK A VIZEK! 

Kedden az egész Délvidék lakossága 
föllélegzett. Mindenütt apadni kezdtek a 
vizek! Ugyanis az esőzések elmaradtak s 
bár sötét fellegek fenyegettek, mégis itt-
ott, kisebb eső volt csak. Az elöntött köz-
ségekben észrevehetően apadni kezdett a 
viz, annyira, hogy egyes utcák szárazra 
kerültek. Ez volt a helyzet Lúgoson, Resi-
cabányán és a legtöbb községben. A me-
zők, rétek és erdők természetesen ma is 
vizben állanak, valamint a tanyák is. 

A városok és községek ma éjjel is sötét-

ségben maradtak. 

Megakadt minden forgalom, minden 
kereskedelmi és ipari üzem. Az emberek 
otthagyták lakásaikat, a gyárakból és 
ipartelepekről kivonultak. Senkinek sem-
mihez nincs ked'-ve, a levertség általános. 
Egyedül a katonák és egyes hivatali kö-
zegek mentési, irányítási munkája fárad-

'liatatlan. 

Leírhatatlan, a kétségbeesés. Nem vi-
gasztalja meg az embereket az sem, hogy 
apad a viz. Uj esőzésektől, uj katasztró-
fáktól félnek. Rettenetessé teszi a helyze-
tet az is, hogy el vannak a községek telje-
sen szigetelve, kivülről kevés segitséget 
remélnek. 

ÉHÍNSÉG! 

A belügyminiszterhez táviratokat és 

részletes jelentéseket küldtek a délvidéki 

katasztrófáról. 

A jelentések szerint emberéletben kevés 


