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Húsz hálónál ástah eddig Ki 
a budapesi-hecsi gyorsvonat 

romjai alól
A bestiális merónyiűK egy Kofferba paKKefttt a 
dinamltot, ameiyer a mm kerekemoK nyomása 
felrobbantott « Szioettánb drámai jelenetek a Ka
tasztrófa sziniiesy^n - MentöK ás utászok ember- 

feietti mondája táKiyatánynái

Helimuehp-Duccs Ausztriában
F Móra virradó éjszaka olyan bűncselek
mény történt Budapesttől néhány kilomé
terre, amely a maga borzalmaiban és követ
kezményeiben esztendők ótá péídti nélkül áll. 
'At elmúlt hóhapokbán külföldön különböző 
kötrinlúhlsta szervezőtek egymásától követ
tek él pokolgépes merényletekét és möSt 
Étiüapfest kőtelében is történt egy ilyen bof- 
xalnias merénylet, amely iígálofnbári tartja 
bz ország lakosságát.

bontás éppén ákköí követkéíéti bő, ami
kor a Budapestről Induló éjszaka! Wtyl 
gyorsvonat a viaduktra fűlött. A pokol
gép tehát a bécsi gyorsnak szóit és a be
következett irtózatos pditHtUt yégifetf. 
A felrobbant viaduktról egymásután zu- 
bdhtak 1> a mélységbe a vasúti köéslk. 
Elsőnek a vöndt hátüliíiaS tüözdonya,
majd egyik kberi a másik után. Percek 
múlva as égést környéket betöltötte ■ 
rettenetes detonáció zaja, a sebesültek

rozdorjMá tört uasutl Kocsin 
a moiyben

a Wíl/űi Napló n>ui)Ulár,n niblnx B«c- 
rH h Mlit-nyii mcWiiylfl utfti) kinn voli t 
léiysíiheii « S ktH'ákfzS róízlftcá tUlMOlM- 
lin iilhinl be a tbrlfhlekííl: ,

A kiált íhíükal Shik.hSrt kílhte |>llíh«tok 
*latl tirjóát el a hltgdöblMHtJ hir U e|Mi

FctrottMHtmuk »aJWAai fc««l trón- 
rnnatot, M * wu‘
fill<ta|1HÍiO I TötWISyra VWéWt 

rgyiná.,titán rdhahhdk ft tttánlóautók és le-: 
hernntomolnlolt. Mnflrek ísufolva vannak 
rendArökkrl. AltldtüikílíSWl, arlrénabugáatól 
viuzhangzik az egész országul és messze ki
lométerekre a Itltohbaptotl lorbóml Wall 

jajveszéklése és megindult a segélynyúj
tás munkája, a szörnyű éjszakai robba

nás színhelyén.
At illetékes hatóságok percek alatt a me

rénylet átinhelyéti voltak, rendörök, délekti- 
vék, tnerttök, környékbeli tűzoltók százai 
dolgoztak n robbanás első perceitől haj
nalig a helyszínen, maid hajnaltól egész va
sárnapon át. Ugyancsak a merénylet után a 
következő percekben a légerélycsebb és leg- 
szerteágazóbb nyomozás indult meg, amely- 
tíék fljterült ffiegáHápitahla, lidgy

kommunisták elvakult bűnös emberte
len gaztette Idézte elő a szörnyű merény

letet.
A hatóságok el vannak szánva arra, hogy 
minden rendelkezésükre álló eszközzel gátat 
vetnek az, kommunista aknamunka elé és 
kérlelhetetlen szigorral járnak el ellenük. A 
hatóságoknak ezt a munkáját a magyar kö
zömig fégyéhnézettsfgé mindenben támo
gatni fogja.

hídtól fáklyák kísérletié* fénye lobog. A bé
csi győri kocsijai, mijeitek a lorbágyi brtlúl- 
rindnklig ott száguldottak a híltalmds, leg
újabb tipusu mozdony mögött,

poidorjává^törlek, vírtOI Iinrllottun ■

Percek alatt bontakozik ki A Szörnyű me
rénylet minden előzménye és részleté.

Siömbatön éjsiaka 11.áO perckor indul! 
el a kclqti pályaudvarról a 10. szijinu ném- 
zelkftd gyorsvőtlal, hi UgynHöíett éjszakai 
bécsi gyors. Tizenkét kocsiból álló szerel-. 
VínV, attlétyhek koinvtléfi' kócsijal vőtfíik az 
egész kontinens messzeágazó pontjaira. A 
gjóisvongt bécsi kocsikat vili, volt egy 

passtmti, kölni és londoni kocsija is, amely
bet csátiáktizlnk azután az clső-huisodosz- 
tály, Hálókocsik, élkez.ők. MchcfrcndSzérü 
póntóSSággtíl Indtllf el éjszaka 11.30 Óra
kor it gyorSvdnrtt, hmtlvnek normális meg
szokott utasforgfllmii vóll. Az eddigi meg
állapítások szerint összesen 120 jegyet adtak 
ki a vonatra.

A gyorsvonat amint kifutott a keleti 
pályaudvar Indóháiából, szabályos tempó
ban' haladt a pályán. Körülbelül félóra 
múlva kellett elérkezni a Vohátnak á iJlii- 
torhágyi kettős vasúti viadukthoz. Ez a ket
tős viadukt, amely közvetlen a bia-törbágyi 
vasútállomás közeiében van, körülbelül 10 
méter magasan van építve, s mintegy 1001 
lépés a hosszúsága. Á vjadukt két sínpár, a 
fihdapeStrŐl jövő és étkező vonalok ugy 
közlekednék, hogy a bafoldlill Vágányokon 
a Pestről távozó, a jobboldalin pedig a 
Pestre hdládő Vönatök járnak. A Viadükt 
Hőit oft áll a srémafoi-, ahidly a siómba! 
éjSídköl föhat siáriiárA shibad utat jel kelt 
és igy á föhat féhdés gyóhsvoniitt tempóban 
futott be a torhágyi viaduktra. A mOzdbny 

a mögötte levő négy kocsi már a viadukton 
rohant, amikor az ötödik kocsi első kettős 

keféké éririlétfe A sínpárt.
A következő másodpercben irtózatos 
robbanás detonáció, zaja hallatszott.

A keleti pályaudvaron azonnal inlézked 
tck. Pillanatok alatt telefonértesítés ment a 
ferencvárosi pályaudvarra, almi egy be
futott mozdony és bárom vasúti kotsl in
dult el Torhágyj felé. 12 óí-a 3 perckor tör
tént a kaiaszírófa a torhágyi vasúti hídon: 
|2 óra IÓ perckor robogott a segélyvonal 
Tornfigy feli, a borialmás pusztulás szín
helyére. - -----

Éxalpait a torbágyi viadal t*

A kocsi alatt felrobbant a viadukt.
Egy harmadosztályú bécsi kocsi volt ez. A’ 
kővetkező percekben már bekövctkczcIL a 
szörnyű katasztrófa. A harmadosztályú 
köcsi előtt levő

öt tagon leziiöant a töltésről.
MWorri tnélcrés mélységbe estek le a kocsi 
és ftllsikclitó zajjal, recsegéssel, ropogóssal 
tűrtek össze a viadukt aljában. Egyik vagon, 
ámély közvetlén a hórhi.’ldoszláiyu kocsi 
mögött tölt, tieitt ztlluint lé a viaduktról, 
hanem

a magas viadukt között maradt függve.
Leirhalatlaii pánik, borzalmas kiáltozások, 
jajveszékelés hangjai haltat íz olt alt q robba
nás piáid pAcekbéh. A flilsíkelllÖ, kaotikus 
zaj betöltötte az egész környéket.
Törhfigy lakosságát szlhlé pillanatok alatt 
felriasztotta a detonáció pbkoll lártitája. Az 
ügyeletes torhágyi vasúti tiszt a robbririás 
irtózatos zajára odaugrott uz úgynevezett 
amerikai telefonhoz, amely közvetlen összes 
kőit, elésben áll a keleti pákán avarral s mis 
előli ijiég Váltóképpen niegtudhj volna, jfiogy 
ni! törléijl, leadlü á riáf-tp jelt a keleti pás 
lyaifífvár dlTömáslŰiiöktégénck.

SrBrrtHíl rábhanáS tűríénhctclt a lor^ 
bágyi vlaaiiklnáll Söha dérit halott HL 
bhjt Sürgői, gyóts iegilsélaMI 

mohban heverő kocsijaiból a séHelleniil huh 
radt utasok és vasutasok hozzáláttuk uz első 
segélyhytijífis hagy nlünkiijához. Elsőnek 
azt kohslatálták, hogy a liarmddoiztölyn 
kocsi, amely alatt a honibb robbant, ésáaiís 
latosképpen nem rnhQht le a töltésről s

a höztílkapcáolt kél vágón Is 46Hct1ert 
maradt,

»«M1 A MfiMikbü ggráltak ki Axutáp az
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.■flásoK a vasutasok és a mélységbe zuhant 
rartjakhnz rohanlak. Leirliatrttlan kép. tá- 
rllt a szemük elé:
:J-a *vasutl koraiknak egyetlen darabja 
Vaséin maradt épen. Mindenütt romok éa 
J*' piüfctulás. Sebesültek, halottak fekize-

/Alszömvü 
tJWtletyil S' '

egymás hegyén-hálán.
kntssztrófnval szemben szinte 
állott ‘ mindenki, dermedten 

jtólljók a kétségbeesett segéiykiáltásokat, n 
Jkbr*üllrk fájdalmas kiáltozásait. Pár perc 

indulva mór ott van a ferencvárosi pálya- 
.igtvarról elindított segély vonat s ekkor kéz- 
óödik meg voltaképpen a segélynyújtás 
'vhupkája/ A segélyvonalról nemcsak > vas- 
ürtssok, hanem mentöorvosok és ápolók 
drtllahak ki.’A keleti pályaudvar ugyanis 
ytpésilétte a segélyvonal elindítása elölt a 
ipenlőkéf, akik'ni ég iniqlőtt autóikat el
indították volna,1 nyomban a keleti pálya- 

'iarlvarra*küldtek ki orvosokat és ápolókat, 
ho^y ' mielőbb a helyszínéé érkezzenek. 
Sfou mór

a meotők éa a vasúti. alkalmazottak 
csákányokkal, fejszékkel próbálnak 
hozzáognl a romok szétbontásához és 

/ I a sebesültek ösazesr.rdéséhez.
Szurokfáklvák gxmliadnnk és a fáklyák 

kísérteties fénye melleit kezdődik a nientés 
munkája. Fárndhfttatlunur dolgoznak a 
mentők s a vakutnsn|ínak emberfeletti mun
kát kell végezhi,' olVfcn sok súlyosan sebe
sült (jpiber >an. Alighogy hozzákezdenek a 
srtgéh nyújtáshoz’, !a romok ' kötött heverő

i.

sebesültek elszállításához, ráakadnak az első 
halottakra, akik között

ott hevernek emberek, asszonyok vég
tagok nélkül, testükön tátongó sebekkel
A ferencvárosi pályaudvarról elindított 

segélyvonat indulása után nyomban telefon
értesítés érkezik a budapesti f-.kapitányság 
Graul Viktor rendőrtanácsostcoottnpyqicmf 

adr. Graul Viktor rendőrtánúcsost, kérték 
telefonhoz:

— A torbágyi viaduktot Ismeretlen 
tettesek felrobbantották! Azonnal Intéz

kedést kérünk!
A kővetkező percben már készen áll a fő

kapitányság valamennyi rendelkezésre álló 
személyautója, a központi ügyelet összes de- 
tektivjei, rendőrtiszfviselöi, a köz ponti ügye
let vezetőjével robognak a helyszínre] A 
Torbágy felé száguldó rendőri automobilok
kal együtt rohannak az országúton a men
tők autói is. Dr. fíusstyurm mentöorvos ve
zetésével egész sereg mentőorvos, ápoló ül 
U2 autókon.

Megérkezik a szörnyű katasztrófa helyére 
most már a rendőri bizottság és a mentők 
sok autója is. Közben értesítés ment a csend- 
őrpnrancsn.okságra. Megay Ernő tábornok, 
a budapesti térparancsnokság is megtette 
azonnal az intézkedéseket. A kornyékből és 
Budapestről utászkatonákat vezényelt ki a 
segélynyújtás munkájához, dr. Hilius száza
dos is intézkedik és rövidesen gyalogos, ke
rékpáros és lovascsendőrök vannak a hely
színen. ’

tok. hogy “az Orient-expressz mehessen to
vább. .Hogy azonban a helyreállított egyik 
vágány és és ■ viadukt épségét megállapít
sák. előbb egy úgynevezett

I kémjáratot Indítottak cL
A biai állomásról hozott, segélymozdony sza
ladt rá először a sínekre. A mozdonyon Sa- 
madjay intézkedésére, a <,vezetőn kivül egy 
MÁV főintéző it helyet foglalt. Ez a mözdony 
volt hivptva megállapítani azt, hogy az egy
szer már átvizsgált pályatesten nincs-e vélet
lenül még egy bomba, amely az- Orient-ex- 
pressznek volt szánva. A mozdony mindenki 
megfeszített érdeklődése mellett kísérteties 
lassúsággal cammogott végig a Ifidon — min
denki megkönnyebbülten lélegzett fel — nem 
történt semmi baja. A mozdonyvezető halott- 
sápadtan szorította a sebességváltó foganv- 
tyuját és most már gyorsabb iramot diktált. 
A mozdony még kétrfzer-háromszor végig
száguldolt a viadukt fölött és miután min
den rendben volt, végre

ráengedték az Órlent-exprcwzt.
Mielőtt még az expressz elindult volna, 

hirtelen a szerencsétlen színhelyén termett 
Sehoen báró budapesti német követ, aki

halálsápadtan kereste a flát az expressz . 
utasai között.

A követnek ugyanis azt jelentették, hogy 
katasztrófa az expresszi érte, léleksza-

vezetője megállaz

halott van a
azonban.

* TIajnal/felé.jár már . az. idő, amikor ott 
fekszenek a romok mellett az ideiglenes kö- 
tözőhelven a vérző sebesültek, néhány lépés
sel odább,poriig az összetört, megcsonkított 
testű halottak.- A mentők emberfeletti műn
ké val,Üa\dtot^nFs^ll a rendőrség segítségével 
össteáHHjók a' sebesültek első névsorát. A 
hájnál!; órákban
. f 12„. halót jat .számláltok össze, ~P
preknek nevei a következők:

I Simon Lajos. postás, Bla, egy Ismeret- 
Í: len vasúti fűtő, Nagy László dunakeszi 

t vasutas, Boka Ferenc torbágyi Jegyző 
j és felesége, egy ismeretlen 25 év körüli 
i kékhálóplxsamás nő, egy 40 év körüli 
' asszony; «gy 30 év körüli nő, Deák Do* _________ _ ____ v____v ______

■tokos MÁV. segédtiszt, Ipcsmprik Jő- kutatták a pályatesten és sikerült is Nagy
utl MÁV. wgMtlut, Pintér Lnjna M -.Jxu— -n . nit..

éves napszámos s. végül Tóth Eszter
MÁV. tiszt,

oki a Rókus-kórházba történt beszállítást
követő percekben halt meg,

, A súlyos sebesültek első hajnali névsorá-
van:
férfi, Hartley Ll- 
Rosenthal Jenő 
.János kőműves, 
hálókocslhalauz, 

£ejy amerikai nő, Ruff Mihály felesége,
Rliff Ist'vánné és két kislánya, a 8 éves

I Mhrlska és az 5 éves Teri, Meyer Já- 
'nopné, Kornfrln Károly bécsi keres- 

Medveczky Aranka 23 éves |

( Weis; ‘Margit 3 éves kisgyermek. . Henkc 
Í[cl«áHÍ, a Pesti Hírlap 75 éves levéltárosa, 

othaf Jenő, Ferenczi Lajos 53 éves állam- 
vavaáiúi ’főtisztviselő, a szegedi állomásfö- 

Scjierlik József torbfigyi lakos, Spier- 
bdrp^Jakab, és Vas János biai lakosok a 
aígélynyújtás közben sérültek meg.
.: Ezek,a listák azonban
, . óráról-órdra növekednek.

MflgKsziHK a monttst
Miközben a*mentők autói robognak a Ró
kus-Kórházba, telve a súlyos , vérző sebesül- 
t|kkel, • s r , . y
bujább éa újabb sérülteket‘és hblpttakat 
* ásnak ki a romok alól. Reggel van már, 

amikor változatlan erőfesxliéMfl, lanka
datlan energiával dolgozik a rendőrség, 

katonaság és a mentek a helyszínen.
Már n lorbágyiak, n binrak,is.ott vannak a 
azerepcsétlenség színhelyén és,.ott dolgoznak 
a . katonákkal,' n mentőkkel c^ült.. Néhány 
biai lakos is megsebciült'i a szörnyű katasz
trófa helyszínén az izgalmas segélynyújtás 
közben; őkyt is a mentőknek kell első segít
ségben ^■észcsílcni. ’ *' ,
- A torbá^lokat és a környékbeli lakos

ságot egv szerencsésen' megmenekült 
; ulns, a biai* Pállly gróf alarmlrorta.

kiderült, Vagy a gróf az egyik lezuhant ko
csiban* qtá!(^t. <fe .• csodálatosképpen nem 
tihrfént éemtni .baja t -

Anikór a tromok közül kijutott, besza- 
laál-Torbágy kövégbe, ott értesítette a kor erről befutottak a jelentések, intézked-

vasúti állomás tisztjeit és a községházát 
a történtekről

és igy a torbágyiak is gyorsan segítségül 
sietek.

A hajnali óráktól kezdődően már 
a budapesti államrendőrség detektivjel- 
nek gyürüjé fogta körül a katasztrófa 

színhelyét.
Közben két újabb, rendőrökkel megrakott 
autó érkezik a felrobbantott viadukthoz.

A szerencsétlenség színhelyén természete
sen megjelentek a politikai detektivek is, 
akik azonnal megkezdték a legszélesebb- 
körü nyomozást. Az első dolog az volt, hogy 
megtalálják a bombtá, amely ezt a rémes 
katasztrófát előidézték. Fáklyafény mellett

M^több külföldi utas 

. Klemen! Harry angol 
I jpfb hálókocslkalauz, 
F ' Iqtrefkedő, Simon 
pAbhártmüller Ferenc

Rbf

kutatták a pályatesten és sikerült is Nggi 
AhŐor százados társaságában, aki a kőiben 
kivezényelt utászkatonaság vezetője —,

megtalálni az első nyomot. jtfJt!
Kiderült, hogy
a bestiális merénylők egy kis vulkánfl- 
ber-kofferba gyömöszölték a dlnamitot 
vagy nltroglicerint, amely a merénylet 
robbanóanyaga volt. Ehhez erősítették 
a gyutacsot. A kofferből két szál közön
séges villanycsengődrót vezetett ki. A 
drót vége egy villamos zseblámpaelem- 
hez kapcsolódott. A drótokat úgy he
lyezi k cl a sínen, hogy a rágördlllő 
vonat kerekeinek kyomása rövidzárla
tot idézett elő és az Így keletkezett 
szikra gyújtotta meg a gyutacsot, amely 
végül Is felrobbantotta az egy-két klla- 

grammnyl dlnamitot.
Á következő lelet, amelyre á 

bukkantak,

egy női Írással írott levél
Rendes, szabályos levélpapíron, 
val írva állott a következő szöveg:

— A kapitalisták nem adnak nekünk 
munkát, majd szerzünk magunknak! 

fogjuk Ismételni minden hónap
ban!

A levelet egy téglapagyságu kőhőz kö
tözték és a követ a pályatest közelében he
lyezték el.

A hajnali órákban kiérkezett a- ka
tasztrófa színhelyére Samarjay Lajos, a 
MÁV elnökigazgatója is, aki elmondotta a 
Hétfői Napló munkatársának, hogy

a szerencsétlenséget közvetlenül sln- 
törés okozta.

Azonnal intézkedés történt, hogy a pálya
fenntartási osztálynak valamennyi mozgó
sítható embere vonuljon ki a torbágyi via
dukthoz, hogy • megkezdjék a helyreállítási 
munkálatokat. Közben természetesen

leállították az összes vonatokat, úgy 
Budapest felől, mint a másik Irányban 

I haladókat.
Attól féltek ugyanis, hogy talán ezeken

detektivek

volt
lila tintá

a 
kadva rohant ki, mert fiának ezzel a vonat
tal kellett . érkeznie. Megkönnyebbülten 
ölelte magához a flát és azonnal a telefon
hoz sietett, hogy Budapesten időző feleség t 
is megnyugtassa. A mentési munkálatok ez- 
laatt szakadatlanul folynak tovább. > •

Amint a ha ina 1 első fénve( feldereng, 
újabb és újabb csajiatök szálíhgk'lís a har
mincméteres mélységbe, azonban, sajnos, 
sokat tenni nem tudnak; ’

A lezuhant vasúti kocsik ugyanis kere
kükkel az égnek merednek a levegőbe, 
sehonnan sem lehet megközelíteni őket.

Próbálkoznak hidegvágókkal, J fejszékkel, 
vasbontó szerszámokkal — félnek azonban 
attól, hogy a mentési munkálatok közben 
okoznak szerencsétlenséget. A MÁV. elnök
igazgatója a mérnökökkel' tartott... rövid 
megbeszélés után úgy intézkedik, hogy Ko
máromból azonnal ggorsvorwti' sebességgel 
jöjjön ki az úgynevezett szerelvény vonat, 
ezt a második viaduktra tolják és onnan 
emelődarukat bocsátanak a mélység föté.

Láncokkal és csigákkal ezeknek a da
ruknak segítségével emelik 

vegőbe a lezuhant vasúti kocsikat, 
hogy a mentők alá tudjanak* férni.

Sajnos, amit első'pillanatban láttak már, 
mindinkább igazolódik:

a halottak száma egyre emlekedík. Aa

____  _____ ______  . _,„J „___..___a 
vonalakon is elhelyeztek bombákat, énpen 
ezért a végeláthatatlan hosszúságban, 
egymás mögött sorakozó kocsisorokat 
a MÁV- elnökigazgatójának intézkedésére 
lámpás emberek járták végig s úgy állapítot
ták meg, hogy más veszély nem fenyeget. Mi

eddig kiemelt tizenkét halott , után hoz« 
zák a tizenharmadikát |s: a gyorsvonat 
vezetőjének borzalmasan összeroncsolt 
és felismerhetetlenséglg eltorzult hullá

ját.
A nevét eddig még nem sikerült megálláph 
tani.

Féltlzenkettőkor jelenti a Hétfői Napló 
tudósítója a szerencsétlenség színhelyéről: »

A halottak és sebesültek száma egyre 
nő.

A mentők készültségének 
pitotta, hogy

e pillanatban még hét
vagónokban, nincs kizárva 
hogy még ennél Is több áldozatra buk

kannak.

Halott asszony, 
halott gyermekkel

Most kezdtek hozzá az egyik harmadik osz-» 
tdlyu vágón felbontásához. Ez a katasztrófa 
mentési munkálatainak egyik legdrámaibb 
epizódja. A mentők ugyanis nehezen tud
nak csak hozzáférni a kerekeivel égnek me
redő vagónhoz és az ablakokon keresztül 
csak annyit tudnak megállapítani, hogy 
odabent összeroncsolt testtel, betört mell
kassal

egy halott asszony fekszik, aki kihűlt 
karjaiban görcsösen szorítja magához 

véres testű, halpott gyermekét.
Ha tehát a mentési munkálatok tovább! 

folyamán újabb halottakra nem bukkannak, 
a tegnap éjszakai borzalmas merénylet 

halottainak száma húsz.
A sebesülteket os egyre-másra viszik a sziré
názó, vijjogó mentőautók a főváros külön
böző kórházaiba.

A mentőnaplóban eddig 25 név szerepel.
Nem lehetett azonban megálapitanl a köny* 
nyebben sérültek számát, akiket nem szállít 
tottak akórházba, hanem a helyszínen kőt 
főztek be.

Hetényl főkapitányhelyettes és Laky de- 
tektivfőnök közbe újból kimennek a szeren
csétlenség színhelyére, hogy ellenőrizzék a 
detektívek és a nagyszámmal összpontosí
tott rendőrség és csendőrség nyomozó mun
káját. (

Intézkedésükre autón behozzák Buda
pestre azt as előállított két embert Is, 

akiknek neve a szerencsétlenség során az 
ottani lakosok közül először került szóba, 
mint akik 1 I

a kommunistákkal összeköttetést tart
hatnak fenn.

StatárlíMs ailÉrtc a lenesek ellen
A kora délutáni áfákban jelenti, a Hétfői 

Napló munkatársa:,
A rendőrség ■ i 

színhely
Az eddigi vizsgálat azt állapította meg, hogy 
a . levél intelligens ember írása.

A róblfapószerekkei elkövetett bűncse
lekmény egyébként egy régebbi rendel
kezés álapján statáriális eljárás alá 
esik és igy a szörnyű merénylet tette
sek ellen is statárlálto utón folytatják le 

az eljárást.
’A' rendőrség és a hatóságok a legteljesebb 

jné.ríéíben birtositják a rendet és

megvizsgálta ■ robbanás 
lyén talált levelet

óvatosságból a rendőrség emberei őri
zet alá helyezték az összes közüzeme

ket és vasúti hidakat.

' Á kora délutáni órákban folytatott nvo« 
mozás megállapítása szerint kétségtelenül

külföldről Jött egyének követték el a 
merényletet.

Ezt onnan állapítják meg, hogy Románia* 
bán és Németországban pontosan ilyen 
módszerrel, úgynevezett zseblámpaelemmét 
ellátott zseblámpaelemmel követtek el 
annakidején hasonló merényleteket. A rend* 
őri nyomozás a legnagyobb eréllyel folyik 
tovább.

Leverték a Heimwer-puccsot 
. Ausztriában

■r-Tv-f-r'■■■■ .Ráta, szeptember 13J 
(A H tfől Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Futótűzként terjedt szét a városban 
a hir, hog y '

Kelet-Stájerországban Helmwehr-puees 
, tört ki.

Rendes katonai, fegyveres Heimufehr-tor- 
mációk 4

elfoglalták Knlttelféld,’ Mürzzuscblaög 
és Bruck a. d. Muhr városokat ,

és megszállták a középületeket. Ezekből a 
vátoSokból mindenünnen' óriási pánikot- je
lentenek a telefonok. A puccssvezére, mint 
most, kiderült, ‘Pfriemer dr. szolgálatonki- 
vüli őrnagy, a stájerországi - Heimivehr fő
parancsnoka. . .
A 'grácl és' a környék ’ valamennyi .helyőr
ségét mozgósították * s vasúton,' teherautó- 
mobilakon indították' a veszélyeztetett • vá
rosokba. '• >

A kora reggeli órákban az a hír. érkezett, 
Bécsbe, hogy ' , ■. ‘

a mozgósított katonaság. kevésnek blzo- 
nyúlt'. i .v

E pillanatban, még mennem erősítve, az

a . Jelentés érkezik, Hogy
a katonai alakulatok leverték a stájer

országi Heimwehr-puecsot.
A hírek szerint a felkelés szervezője, 
mer .őrnagy elmenekült, minden valószínűség 
szerint Bajorországba. . •

A szerkesztésért és kiadásért felelt 
’ Dr El .EK nreó

A merénylet es az 
osztrák puccs uiaN) 
részleteiről szenzá
ciós tudósítást hoz 
asenoiNapio holnap 
reggel megjelenő 

szeme


