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előkelőséget keresett föl Khuen. Láng La-
jos személyét különösen ellenzéki körök 
emlegetik, mint akinek aktiv szerep jutna 
a béketörekvésekre. 

A politikai világban nagyon optimisz-
tikusan Ítélik meg ezeket a dolgokat. Ma 
nyiltan emlegették, hogy remélni lehet, 
miszerint májusra a kormány s pártja ki-
békül az ellenzékkel. 

Szegedi tornászok 
bajnoki győzelme. 

(Saját tudósitónktó.l) Miikor szombaton 
délután vonatra szálltlun Ik, valamennyilünk-
nek az a ,gondolat forgott ,az agyúiban^ hogy 
mint bajnokok-e, vagy mint csúfosan legyő-
zöttek térünk haza Budapestről. Nem taga-
dom, drukkoltunk. A soproniak csapatában 
ismertünk néhány kiválói Aztán, amikor 
Petsre érkeztünk, még nagyobb lett a drukk, 
mert mindenki azzal fogadott bennünket, 
hogy a vidéki csapatíbajnoksiágiot. osiak Sopron 
nyerheti. 

— ,És rólunk nem is esiett szó!? — kér-
dezem csodálkozva egykori kiváló tiornásE-
táirsuu'któl, PerMes Béla dr.-tóli, ki nagyon 
előzékeny volt minldemlben irántunk. 

— Nem, — feleli egykedvűen, — peri&g 
ón bennetek bizom. 

Vasárnap délelőtt a Nemzeti Tormacsiar-
nicikban konán gyülekezett négy vidéki és öt 
fővárosi csapat. Az istmierősiök hidegen üd-
vözöltek ós várták .a verseny kezdéséi Ked-
ves elnökiünk, Lövész Antal mindenfalé iz-
gett-,mozgott, hogy részünkről semmi se 
hiányozzék. 

A soproniak kezdték a verseny! Az 
anyag két előirt lengési gyakorlat volt a 
nyújtón. Az elsőt ugyszólváin hiba nélkül mu-
tatták be. A másodiknál azonban gyakran 
szétkapták a lábukat, sőt az egyik m-egleibe-
tős súlyos hibát .követett el. A tetszés azért, 
nagy volt 'és m,i meg lidegesien sorakoztunk, 
mert utánuk mi voltunk a soron. 

— Nyugalom fiuk! — szólok a csapat tag-
jaihoz és vezetem ibe a csapatok Minden szem 
ránk szegeződik. Délceg a magatartásunk, 
elegáns aiz öltözékünk — tiszta fehér zöld öv-
vel és betűvel és higgadtan, kezdjük a gya-
korlatok bemutatáséi A jelenlévő' kísérők 
sápadtan lesik mozdulatainkat és saját val-
loimásuk szerint olykor a testük is remegett 
az izgalomtól. Annál hidegebb vérrel ope-
ráltunk ,mii. Minden ember felülmúlta itthon 
mutatott, formáját, egyetlen lényeges hiba se 
történt. Valamennyi gyakorlatot a közönség 
zúgó tapssal honorált úgyannyira, liogy az 
egyik hiró megkérte a közönséget, hogy ne 
tapsoljon, mert zavarja a bíráskodási Hegy 
milyen szimpátiát szereztünk sikeres szerep-
lésünkkel. .bizonyítja a nézők önkéntelen tün-
tető éljenzése, melyben csapatunk az .elvonu-
lás alkalmával részesüli Az öltözőben .csak-
nem összeöleltük egymást örömünkben. Niem 
is csoda. Három, hónapi folytonos, kitartó 
munka gyümölcsét éreztük felénk mosolyog-
ni. Utánunk a pozsonyiak, imajd peldig a ko-
lozsváriak versenyeztek. Utóbbiak .erőseknek 
bizonyultak, azonban ,a csapat összmunkája, 
mely minálunk: szegedieknél a bíróik Ítélete 
szerint .megütötte a fővárosi vivőt, nem volt 
kielégítő. Hamarosan megtudtuk ,az ered-
ményt ebiben a formában, amit Bolla minisz-
teri tanácsos hirdetett k i : 

— Az esti disztornán a vidéki csapatbaj-
nokság anyagát Szeged muta t ja be. 

Tehát nem is a Szegedi Tornaegyesüllet, 
hanem csak röviden Szeged. És valóban este 
is, amikor csapatunk bemutatkozása a nagy-
közönség előtt még fényesebb volt, mint dél-
előtt, Szegedet éltették. Mikor elvonultam a 
csapattal fővetést vezényoltve, lépésünkhöz 
az ütemet a közönség hatalmas tiapsa adta 
meg, 

Magyarország csapatbajnokságát a Bu-
dapesti Torna Club többszörös, nálunk is sze-
repelt, kiváló bajnokcsapata nyerte meg. 
Egyéni bajnok pedig Pászthy Elemér lett A 

disztornán valamennyi számot nagy tapssal 
fogadta a csarnokot színültig megtöltő kö-
zönség, melynek sioraSib.au. .igen sioilc hölgyöt 
láttunk. Érdeklődésük főleg a budai és a 
NTE hölgycsapat szereplése falé irányult. 
Ötvennél több hölgy szerepelt. Amit a bu-
daiak bemutattak, az örökké feledhetietlön 
előttünk. 

[Mielőtt a. .győztes szegedi tornászcsapat, 
melynek tagjai kivülem Spécz Gyula, Ökrös 
János, Dörnhoffer [Lajos, Kurucsay Lajos, 
Agócsy Gyula és Belle Jenő voltak, hazatért 
volna, a vezetőség lefényképeztette. 

Kötialiessógemnek tartom végül a. Torma-
Egyesület igazán buzgó és kiváló művezető-
jéről, Banga Samuról megemlékezni, és a 
csapat ellőkésizitéséért. annak nevében bálás 
köszönetet mondani. 

Herczeg István. 

Rablógyilkosság Temesváron 
— A péksegéd rémtette. — 

leg értesítette a szomszédos hatóságokat és 
a környék csendőrségeit, ugy, hogy valószi-
niinek látszott, hogy a gyilkost rövidesen 
elfogják. A temesvári rendőrség részéről 
Sebestyén és Hegedűs polgári biztosok bi-
ciklin hajszolták a gyilkost. A sági ország-
úton azután néhány arra haladótól megtud-
ták, hogy Liget község felé láttak egy em-
bert, akire teljesen ráillet a gyilkos személy-
leirása. A két polgári biztos most Liget felé 
vette útját, ahol a gyilkost a falu egyik 
korcsmájában elfogták. A gyilkos, aki tény-
leg a keresett Enterich volt, nem állt ellent, 
hanem nyugodtan követte a rendőrség em-
bereit, akik délben egy órakor hozták be Te-
mesvárra. Eddig azonban még nem hallgat-
ták ki. i 

Az áldozatot a Munkásbiztositó pénztár 
szanatóriumába vitték, ahol ma délben dr. 
Simon Gyula és dr. Naschitz Gusztáv meg-
operálták. Az orvosok véleménye szerint 
Gruics állapota annyira veszélyes, hogy va-
lószínűleg nem éri meg a holnapi napot. A 
gyilkosnál a rablott pénz legnagyobb részét 
megtalálták. Alig pár korona hiányzott. 
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(Saját tudósitónktól.) Ma korán haj-
nalban véres rablógyilkosság történt Temes-
várott. Az áldozat Gruics Stojan macedón 
pék, akit egyik segédje baltaesapásokkal ha-
lálosan megsebesített. Három év előtt ugyan-
csak hasonló körülmények között ölték meg 
Trpkovics gyárvárosi pékmestert, akitől kö-
rülbelül harmincezer korona értékű készpénzt j 
és ékszert raboltak el. A rendőrség akikor ! 
hosszas és fáradságos kutatás után Trpkovics 
két segédje személyében ki is nyomozta a 
tetteseket. A mostani rablógyilkosságot is 
Gruics egyik segédje követte el, aki külön-
ben a bűntény fölfedezése óta el is tűnt, de 
akit délben a temesvári rendőrség emberei 
elfogtak. . 

Gruics Stojánnak a Józsefvárosban, 
Frőbel-utca 38. szám alatt volt pékmühelye. 
Az üzlet kitűnően ment és Gruics, aki sze-
rényen élő ember volt, csinos vagyonra tett 
szert. Közvetlenül a péküzlet-helyiségből nyí-
lott Gruics lakása, egy szegényesen bútoro-
zott, szük szoba. Itt történt a rablógyilkos-
ság. Ma hajnalban, négy óra felé a lakásból 
nyöszörgés hallatszott. A segédek egyike 
éppen be akart nézni Gruicshoz, amikor ki-
nyílt az ajtó és Gruics támolygott ki rajta 
véresen. A feje, az inge csupa vér volt. Mon-
dani akart valamit, de már nem tudott szól-
ni. Végigvágódott a földön. Rövid pár perc 
alatt föllármázták a házat. Eljöttek a rend-
őrség emberei és hozzáfogtak a nyomozás-
hoz. A hatósági orvos megállapította, hogy 
Gruicsot nyolc fejszecsapással életveszélye-
sen megsebesítették. 

Ben az áldozat lakásában a legnagyobb 
rendetlenség volt. A szekrény feltörve, az 
asztalfiókok kihúzgálva, fehérnemű és más 
apró tárgyak szanaszét hevertek a földön. 
Az ágy véres volt és egyik lábánál hevert a 
gyilkos balta, egy közönséges fahasitó fej-
sze. Erről megállapították, hogy állandóan 
Gruics ágya mellett állott és az ő tulajdo-
nát képezte. Gruics pénzét egy ikis vaskazet-
tában őrizte, mig annak kulcsait, ha aludt, a 
párnája alatt tartogatta. Most is igy volt. 
Csakhogy a kulcsokat a rendőrség nem ta-
lálta meg. Eltűntek. De eltűnt a kazetta tar-
talma is. Alig pár száz koronát hagyott ben-
ne a menekülő gyilkos a sietség hevében. 

A nyomozás adatai szerint a gyilkossá-
got csakis egy a körülményekkel teljesen is-
merős egyén követhette el. A gyilkos kitű-
nően ismerte a járást és azt is tudta, hogy 
Gruics hol őrizte a kasszakulcsokat. Á gya-
nú rögtön Gruics egyik segédjére, Enterich 
Milorád, pancsovai születésű, huszonnégy-
esztendős péksegédre irányult, aki már egy 
év óta állt Gruics szolgálatában. Ez a le-
gény a gyilkosság fölfedezése óta nem je-
lentkezett és ezért a nyomozást vezető dr. 
Mikes rendőrkapitány rögtön ebbe az irány-
ba terelte a nyomozást, amely délre teljes 
sikerrel járt. 

Enterich már néhány . nappal ezelőtt 
többször ismételte társai előtt, hogy haza 
akarna menni Pancsovára, de nincsen ele-
gendő pénze. A rendőrség rögtön sürgönyi-
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