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Romboló sszélvéssc diiJ&öngöit 
Muáapesten 

Száznál több sebesült — 

Budapest, május 9. Szerdán reggel nagy-
tere jü szélvész vonult el főváros felett. A 
vihar kerítéseket döntött ki, fákat csavart ki 
tövestől, megtépázta a házak tetejét, ezáltal 
számos szerencsétlenséget okozott. A mentők 
egész délelőtt dolgoztak, hogy első segélyben 
részesíthessék a szerencsétlenül járt embere-
ket Nyolc embert a lezuhanó cégtáblák, 
Zsindelyek és vakolatok súlyosan megsebe-
sítettek. Ezeket a mentők a Rókus-kórházba 
Szállitottlk. 

A tomboló vihar a legnagyobb pusztítást 
K Városmajorban végezte A Retek-ucca vé-
\pén az összes fákat kicsavarta a szél és hosszú 
fasorok, szinte véges-végig leterülve hever-
jek t földön- Igen sok kárt okozott a vihar 
ii fiatal gyümölcsösökben. A fiatal gyümölcs-
fákat kicsavarta az orkán. Az Üllői-uton le-
szakította a fák gallyait, amelyek a villamos-
sínekre estek és gátat vetettek a villamos-
forgalomnak A zivatar nagy zavarokat idézett 
Rlő a telefon működésében, úgyhogy 130 te-
lefonállomást tett használhatatlanná. A vi-
cékkel dalé telefonösszeköttetést is súlyosan 
megzavarta, úgyhogy a Balaton környékén 
fekvő helyiségekkel a beszélgetés csak nagy 
kerülővel lehetséges, mert <a vihar kidöntötte 
la telefonoszlopokat. 

A dühöngő szélvész egy villamoskocsit a 
Ülnek mellett húzódó árokba döntött, a kocsi 
vezetője és a kalauz azonban sérülés nélkül 
kerültek ki az árokból. A vihar óránkinti se-
bessége a 90 kilométert is meghaladta Ilyen 
Szélvész 1914 óta nem volt Budapesten. 

A sebesültek tömege 
A mentőknél kora reggel óta szinte peroen-

fcént csengetett a telefon és a város minden 
részéből ujabb és ujabb orkánokozta balese-
teket jeleztek. Sok esetben a sebesültek ma-
guk jelentkeztek a mentőknél, hogy részesít-
sék őket első segélyben. Délben a mentők Í4 
ti utója. volt kint a város különböző pontjain, 
hogy fölszedje az ucca kövezetéről a szeren-
csétlenül járt embereket, akiket tégladarab, 
leszakadt cégtábla, vagy tetőcserép súlyosan 
megsebesített. 

Az első balesetbejelentés hajnalban érkezetta 
mentőkhöz. Valaki jelentette, hogy a nyugati 
pályaudvar előtt a szél leszakított egy cég-
táblát és a tábla rázuhant egy emberre, aki 
eszméletlenül fekszik a kövezeten. A mentők 
kisiettek és a súlyos sebesültet. XVinter Ber-
talan kereskedősegédet agyrázkódással a Ró-
kus-kórházba szállították. 

Ettől az időtől kezdje percnyi pihenésük 
laem volt a mentőknek. Prisnik Jánosnét a 
ezél valósággal a magasba ragadta, úgyhogy 
ttz asszony elvágódott az uccán és fejét a 
járda szélébe ütötte. Szintén agyrázkódással 
Szállították a kórházba. 

A Margit-körut 26. szánul ház tetejéről az 
orkán a tetőcserepek egész tömegét sodorta le. 
Abban » pillanatban haladt el a ház előtt 
Molnár István nyugalmazott postatiszt. A kö-
vetkező pillanatban a lezuhanó cserepek való-
sággal megskalpolták a szerencsétlen embert. 
Egy éles cserépdarab hátul egész a füléig le-
metszette a postatiszt fejbőrét, pillanat alatt 
vér borította el az arcát, néhány lépést két-
jségbeesetten szaladt még, majd eszméletlenül 
¡összeesett. 

A nagy orkán legsúlyosabb áldozata egy 
magántisztviselő, akinek a keleti pályaudvar 
közelében a háztetőről egy tégladarab esett 
|s fejére, ugy hogy rendkívül súlyos agyráz-
kódást és belső vérzést szenvedett. A sze-
rencsétlen embert életveszélyesen súlyos álla-
potban szállították a Rókus-kórházba. Sze-
mélyazonosságát nem lehetett megállapítani. 

A képviselőházban is nagy riadalmat oko-
zott, hogy a baloldali ellenzéki folyosók abla-
kait a szél beverte és az ablaktáblák csöröm-
pölve hullottak le. A szél végigsüvitett a sza-
bad folyosón és az ott tartózkodó képviselők, 
'JBerky Gyula, Fábián Béla és mások Bĵ tye lá,-
voz&k áj; a — jobboldali, fois»o;óra. ' 

Villamoskocsi az árokban 

\ mentők krónikája szerint szerdán 

száznál több sebesültet részesítettek 
segélyben. 

Tizenkét ember súlyos sérülést szenvedett. 
Pécsi jelentés szerint a mára virradó éjjel 

ott is hatalmas felhőszakadás és szélvész volt 
A város valamennyi uccáját 20—30 centiméter 
magas viz borítja. A Kossuth Lajos-uccában 
az egyik villamoskitérőnél az ucca leljes szé-
lességben. mintegy 8 méter hosszúságban be-
szakadt. Több házat az összeomlás veszélye 
fenyeget. Ezekből a házakbői a lakókat kila-
koltatták. 

Carol Londonban akar maradni 
Londonból jelentik; Canol herceg környezete 

azon fáradozik, hogy a herceg ellen kiadott ki-
utasító parancsot visszavonjak. A belügyminisz-
terhez kérést intéztek, amelyben a döntés meg-
változtatását kérik és borzasztó csapásnak mond-
ják a hatóság eljárását. A lapok helyeslik a kor-
mány fellépését. 

Carol herceg egyébkén! levelel 
Irt az angol belügyminiszternek, 

^melyben becsületszavával fogadja, hogy a jövfi. 
ben minden politikai tevékenységtől tartózkodni 
fog, ha a klutasitási parancsot visszavonja, 

Lupescu asszony a hírlapírók előtt azt mon-
dotta, hogy ő nem tartja a herceget vissza attól, 
hogy Bukarestbe visszatérjen, de nem kiséri el 
akkor sem, ha itt kell hagynia Angliát. Az a 
terve, hogy Londonban marad, miután ré nem 
vonatkozik a kiutasítás 

Hárem ujságirét az jllavai fegyházba vittek 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentés"..) 

Bukarestből jelentik: Az Ullstein-lapok és a 
Daily Express bukaresti tudósítóját, Casznc 
Conslantint, akii hétfőn letartóztattak, de teg-
nap szabadon engedtek, ma ismét letar-
tóztatták. Casanet az Adeverul egyik munka-

társával és a Petite Parisienne bukaresti tia-
dósitőjáva! együtt az jllavai fegyházba vittek. 
Hamis hirek terjesztése miatt eljárást, indí-
tottak ellenük a gyulafehérvári eseményekkel 
kapcsolatban. 

Tövisről hazaszéledfek az elfáradt parasztok 
Kolozsvár, május 9. A gyulafehérvári gyű-

lés után történtekről most érkeznek jelenté-
sek Kolozsvárra. Eszerint Maniu csillapítani 
igyekezett a mindenképpen lettrevágyó töme-
get, rle senkisem hallgatott rá, ellenben Micha-
lache beszédére elhatározták, hogy elindulnak 
Bukarestbe és rögtön meg is nevezték a ve-
zért Dobrescu fogarasi képviselő személyében. 
Dobrescu vállalta a vezérséget és ugy volt, hogy 
hiveinek élén indul a Bukarest felé vezető 
uton. A rendes indulás helyett azonban dula-
kodás, kiabálás támadt, úgyhogy a nemzeti 
parasztpárt vezérkara elhatározta, hogy a tö-
meget négy irányban indítja útnak és azután 
Brassóban tömöríti őket. 

A mars meg is kezdődött. A' parasztpárt! 
vezérek abban bizakodtak, hogy Tövisen vo-
natokat kaphatnak Bukarest felé, azonban Ta-
tarescu belügyi államtitkár már ugy intézke-
dett, hogy a tövisi állomáson mindössze egy 
vonatot találtak, amelyre legfeljebb 500 em-
ber férhetett volna föl. A masirozásban el-
fáradt tömeg lepihent az állomást környező 
réteken és fásultan várta, hogy mit határoz-
nak a vezetők. Valósággal a megváltást jelen-
tette a számukra Maniunak az üzenete, hogy 
menjenek haza, mert Bukarestet vonatok hiá-
nyában lehetetlen elérni. A sokezer paraszt 
hétfőn reggel lassan elvonult Tövisről, szét-
szóródva az országúton. 

Jls ipartestületi sszélc&ász 
a 

A Bo&n'lnternátus &ázái felajánlották megvételre a 
Az Ipartestület is alkuszik a bér&ázra 

városnak 

(A Délmagyarország munkatársától) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy Kőnig Péter, 
a zeneiskola igazgatója nemrégen érdekes 
előterjesztést leli a zeneiskola végleges el-
helyezése ügyében a tanácsnak. Azt javasolta, 
hogy a város vásárolja meg a régi Bohn-
féle internátus épületét és azt alakittassa ét 
zeneiskolává. Ez a megoldás végre nyugvó 
pontra juttatná a zeneiskola elhelyezésének 
problémáját, mert a Bohn-íéle bérház meg-
felelő átalakitás után teljesen megfelelő haj-
lékot nyújtana a zeneiskolának, amely Jelen-
legi helyén, a lukacs-féle alapítványi házban 
sokáig ugy sem maradhatna már meg, hi-
szen szűkös helyiségei miatt már régen nem 
tarthat lépést a fejlődő zenekulturáfu város 
egyre fokozódó zenei igényeivel. Kőnig Pé-
ter számítása szerint az átalakitás körülbelül 
negyvenezer pengőbe kerülne, ezt az össze-
get pedig letörleszthetné a város a földszinti 
üzlethelyiségek és a felszabaduló Tukacs ház 
bérjövedelmével. 

A tanács még nem foglalkozott Kőnig Pé-
ter beadványával, most azonban valószínűleg 
napirendre kerül a kérdés, mert Bohn Antal, 
a Tisza Lafos-kőruti épület tulajdonosa fet-
alánlotta házát megvételre a városnak. Aján-
latában nem Jelölt meg az eladási árat, ér-
tesülésünk szerint az ipartestülettől három-
százhúszezer pengőt kért érte. Bohn Antal be-
adványában hajlandónak nyilatkozik a ház 
elcserélésére is, ami valószínűleg megköny-
nxiíi. (ULfizlet ntfiflkötéslfi meri a vérosnsk 

nagyon sok elcserélhető háza van a város 
belterületén. A beadvány szerint az épület 
alkalmas lenne zeneiskola céljaira, de alkal-
mas lenne arra is, hogy a város abban he-
yezze el a belvárosi elemi leányiskolát, amely 
elenleg bérelt helyiségekben, a Jerney ház-
ion szorong, bár a közgyűlés nemrégen ha-
ározta el, hogy a belvárosi fiúiskola épü-
etére két uj emeletet huzat és itt ad helyet 

az iskolának. 
Az ipartestület értesülésünk szerint lemon-

dott már arról, hogy megvásárolja a Bohn-
féle házat, amely nem igen alkalmas az ipar-
testület céljainak. Az ipartestület különben 
a Horváth Mihály-uccában vásárolt már egy 
házat, amely ideiglenesen befogadhatja az 
ipartestület hivatalait, ha a Templom-téri szék-
házat a tér rendezésével kapcsolatosan le-
bontatja a város. Mivel ebben az évben fel-
tétlenül megkezdik a Templom-téren a ter-
mészettudományi intézet palotájának építését 
és igy sor kerül az ipartestületi székház le-
bontására is, valószínű, hogy az ipartestület 
néhány hónapon belül átköltözik a Horváth 
Mihály-uccába. A Horváth Mihály-uccai ház 
helyén csak három-négy esztendő múlva épí-
tenék fel az ipartestület uj székházát, mert 
az ipartestület vezetősége azt hí.. , hogy akkor 
lényegesen kevesebb lesz a munkaalkalom, mint 
most, ez egyetemi építkezések, iskolaépítések 
és a vérosi építkezések idején, tehát arra az 
időre kivájuja tartalékolni e?t a munkalehető-
s l a e t * ~ - ^ • ' - ' • • 


