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Elfogták az aradmegyei gyilkos 
cigányokat. 

Aradról, jelentik: Körülbelül három hét-

tel ezelőtt, mint annak idején jelentettük, 

HZ aradvármegyei Nagyzerénd községben ré-

mes gyilkosság történt. Négy katonaszöke-

vény cigány meggyilkolt egy népfelkelő 

esendői tizedest, Demeter Istvánt és súlyosan 

megsebesítette Oláh József csendőrőrmestert, 

.akik a szökevény cigányokat egy tanyára 

akarták vinni, hogy igazoltassák állításukat, 

mely szerint ők a munkára kiadott katonák 

ellenőrzésére vannak (kirendelve., A gyilkos 

cigányok a tett elkövetése után megszöktek, 

Arad vármegyéből Csanád váripegyébe, onnét 

pedig Temesvármegyébe sikerült átjutniuk. 

Ma az aradi szárnyparancsnoksághoz te le-

fon jelentés érkezett, amely szerint a szolnoki 

vasúti állomáson végre sikerült letartóztatni 

Lakatos János kisjenői lóalkuszt. aki beis-

merte, hogy ő a gyilkosságnak egyik tettese. 

Az elfogott Lakatost már el is vitték Gyu-

lára, ahql a kórházban Oláh csendőr őrmester 

betegen fekszik és ráismert arra az őrmes-

teri sarzsit viselő cigányra Lakatos János-

ban, aki a kardját kihúzva őt kétszer fejbe-

vágta és ezzel súlyos sí kisülést okozott neki. 

A tettest holnap Aradra hozzák, itt Ta-

kács?/ Dezső csendőrfőha<Inagy fogja őt ki-

hallgatni, azután átadja a hadosztálybiró-

.ságuak. A tettes előadásából kiderült, hogy 

a gyilkos cigányoknak Krassó-Szörény vár-

megyébe is sikerült átjutniok. Ott is betörést 

és más gaztetteket követtek el. Krasxómegyc 

területén az üldöző csendőrség egy izben 

utóiérte őket, de a .szökevényeknek még volt 

annyi idejük, hogy.bocsira kaptak. A csend-

őrök utána lőttek, azonban célt tévesztettek 

a golyók. A rendkívül ügyes, alapos és gon 

dós nyomozás folytán mégis sikerült a bűnös 

katonaszökevényeket megtalálni. Május 13-

án Hzajol vasúti állomás mellett egy kocsit 

és két lovat bitangságban hagyó cigányok 

— akik katonaruhát viseltek — a vasutasok-

tól érdeklődtek a vonatok menetrendje iránt. 

Megállapították, hogy ez a kocsi és a két ló 

ugyanaz, amelyet Vigyázó Márton orosházai 

gazdától május 5-én elloptak és amelyet a 

cigányok a három hét alatt fölhasználtak a 

menekülésre. 

Tegnap a szolnoki cseudő.rőrsparancs-

nokságnak egyik őrmestere, aki be volt 

avatva az egész nyomozásnak minden fázisá-

ba, a. vasúti állomás felé tartva messziről 

észrevett már egy katonát, aki lovagló ostor-

ra! a kezében az épület előtt föl és alá jár-

kált a szolnoki, állomáson. A esendői-őrmes-

ternek sikerült észrevétlenül bejutnia az ál-

lomási épületbe, ahol a cigány katona sétált, 

tekintete azonnal á parolira esett és éles sze-

mével észrevette, hogy a paroliról le van 

'fejtve az őrmesteri disztinkció. Tudta azt is, 

hogy azok, akik a szökésben levő cigányok-

kal találkoztak, egyórtelmüleg azt vallották 

• a nyomozó közegek előtt, hogy nem volt a 

szökevények között őrmester, tehát váló-

(szinii, a katonaszökevény cigány időközben 

lefejtette az őrmesteri stráfot. 

Mikor mindezeket ggy pillanat alatt át-

gondolta. a csendőrőrmcster a 'katonaruhá-

ban levő cigány elé lépett és igazolásra szó-

lította, majd pedig letartóztatta. A cigány 

azonnal megmondta, hogy Lakatos Jánosnak 

hívják, kis,ienői, csakhamar beismerte azt 

is, hogy ő és hárem társa követték d az 

aradmegyei gyilkosságot. Letartóztatásakor 

Lakatos Jánosnál sok pénzt találtak és a 

csendőrőrmesternek több száz koronát aján-

lott föl, ha az szabadon bocsátja őt. Termé-

szetesen erről szó sem lehetett, a csendőr-

őrmester átkísérte Lakatos Jánost Kis jenő-

re, ahol a csendőrőrsön kihallgatták és meg-

ismételte beismerő vallomását. Erről tele-

fonon értesítették az aradi szárny parancs-

nokságot Takáesy főhadnagyot, aki azonnal 

intézkedett, hogy Lakatost Gyulára és mind-

azokra a helyekre szállítsák el, ahol a nyo-

mozás adatai szerint megfordult. 

A hadosztálybiróság nem itélkezlietik a 

gyilkos cigányok felett stuíúriálisan. /— mi-

után a statárium Araílvái megye területén 

tudvalevőleg már megszűnt, — azonban a 

lialáll iintetést mégsem fogja, Lakatos elke-

rülni, mert a katonai büntetőtörvénykönyv 

szerint a háborúban őrjárat ellen elkövetett 

merénylet kimeríti a fegyelemsértés bűntet-

tét. aminek halál a büntetése. 

— Időjárás. Az időjárásban lényeges 

változás nem várható. 

PROGNÓZIS: Változás nem rárható. 

Déli hőmérséklet: 25.0 fok Celsius. 

— Vilmos császár részvéttávirata kirá-

lyunkhoz. Bécsből jelentik: Vilmos császár 

szívélyes hangú táviratot intézett a király-

hoz, a mélyben a maga és a német nép nevá-
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Szombaton, vasárnap, hét-
főn és kedden minden elő-
adáson bemutatásra kerül 

Eredeti felvétel. A film az 
égő városban, a legveszé-
lyesebb helyeken készült. 

ben részvétét fejezi ki a gyöngyösi tüzka-

tasztróia miatt. Károly király a következő 

táviratban válaszolt Vilmos császárnak: 

„Fogadd a legbensőbb köszönetemet a me-

leg szavakért. A német nép és íenköit ural-

kodójának együttérzése a sujtottaknhk vi-

gaszul fog szolgálni, egyben ujalbb' bizonyí-

tékát látom a hű barátságnak, amely ben-

nünket és népeinket egybekapcsol." 

— A hadügyminiszter helyettese. Bécsbői 

jelentik: Őfelsége Hermanstedtcbeni Röhm 

Alfréd táborszernagyot kinevezte a hadügy-

miniszter helyettesévé. 
— Kitüntetések. Székely Sándor 5. honvéd-

gyalogezredbeli tartalékos zászlóst. Gavallér 

József népfelkelő őrmestert a 3. honvéd huszár 

ezredben, Tnri György 3. honvéd huszárezred-

ben népfelkelőt, Czeglédy Sándor 5. honvéd 

gyalogezredbel,i népfölkelő tizedest Csurár Mi-

hály 5. honvéd gyalogezred-buli tartalékos bon-

védet, továbbá Nagy L. Imre huszárt és Lajos 

István törzsőrmestert a 3. honvéd huszárezred-

ben. Zubovies MiHvo.j népfelkelőt és Stüffler 

György tartalékos honvédet az 5. bonvéd gya-

logezredben, Oláh Lajos tüzért az 1. honvéd 

lovas tüzérosztálynál az ellenség előtt tanúsí-

tott vitéz magatartásuk elismeréseid a bronz 

vitézségi éremmel tüntették ki. 

— Vilmos császár a nyugati fronton. 
Berlinből jelentik: A császár e hét folyamán 
meglátogatta a nyugati arcvonalon harcol A 
csapatokat. Megjelent az Arrasnál, az Aisnc 
mentén és a Champagneban harcoló számos 
csapatnál, tábori kórházakban, továbbá 
Rnpprecht herceg és a német trónörökös 
hadseregcsoportjai 'badseregparancsnokainál 
és parancsnokainál. A császár ma reggel tért 
vissza a nagyfőhadiszállásról. 

— Orbán-napja. Pénteken volt Orbánnak, 

az utolsó fagyosszentek napja, amelyhez az 

időjövendölők, nem tudni mi okból, nagyon 

veszedelmes jóslást fűztek. Fagyot, amely a 

„hasb an" levő búzának, szőlőnek és minden, 

az cső ufáii erősen sóvárgó veteniénynek na-

gyon ártott volna. De hál' Istennek csődöt 

mondtak ezúttal a jövendölések és Orbán ur, 

a másfélezer év előtt uralkodó római pápá* 

nak fagyos szelleme elsuhant fölöttünk na-

pon 33 fok, árnyékon pedig- 22 fok R. meleg-

gel. Ugy suhant el, mint egy előkelő idegen, 

aki előre vetette ugyan az árnyékát, de ő 

maga az átvonulás napján még csak nem is 

tréfálkozott, hanem forró mosolylya], nap-

sütéssel itt hagyótt bennünket, mint annak 

idején Szent Pál az oláhokat. 

— „Havasigyopár" — hadosztály. Bécsből 

jelentik: A király megparancsolta, hogv a 

3-ik gyaloghadosztályt ezután havasigyopár 

hadosztálynak hívják. 

— Himlőesetek Szegeden. A Gém-utca 18. 

és a Berlini-körut 20. számú házban, mint a 

főorvosi hivatal közli, himlőesetet állapítot-

tak meg. Nyugtalanságra semmi ok nincsen, 

mert a hatóság minden lehető intézkedést 

megtett á betegség terjedésének meggátlásá-

ra. A himlös betegek hozzátartozóit és azokat 

akik a betegekkel vagy hozzátartozóikkal 

érintkeztek, beoltják és fertőtlenítik, óva-

tosságból a főorvosi hivatal szerint ajánla-

tosak a himlőoltások a nem. fertőzöttek ré-

szérc is. Az oltást a tiszti orvosok minden-

nap délelőtt 11 órakor a városháza földszinti 

ügyeletes szobájában díjtalanul végzik. Hím 

lőgyanns eset van a Kossuth Lajos-sugárul 

11. számú házban, ahol a Schütz-féfe pék-


