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mész cselédleány és siheder. A vajda szo 
bája ablaka le volt az éjjel függönyözve, de 
keresztül szűrődött a függönyön a villám-
lámpa fénye. ___ 

Átöltözött, hálóinget vett és fel-alá sé-
tált szótlanul a szobában. Egyszer-egyszer 
félretolta a függönyt és lebámult az utcára 
ü t órától kezdve percekig állott a félrehu 
zott függöny előtt. 

Kabát nélkül, fehér, nyakban piros zsi-
nórral áthúzott hálóingben, karba tett kezek 
kel bámult ki az ablakon. Érdekes, markáns 
arc. Határozottan szép öreg ember. Hatvan 
év körüli. Ritkás ősz haj, kis kecskeszakáll 
Éles orr. határozottságra valló arcél. 

Putnik osztrák-magyar katonaszöke 
vény. Torontáli származású és perfektül be-
szél magvarul. Nálunk szolgált és az orosz-
török háború ideién szökött át a szerbekhez 
a Dunán. Egvik 'bajtársa Hadfy Imre — ak-
kor hadnagy, ma altábornagy — vette észre 
Utána ment. Lövöldöztek egymásra. Putnik-
nak mégis sikerült megszöknie. 

Az elfogott szerb vezérkari főnök 'két-
ségbeesett leánvát a detektívek autón a T i irr-
u-tcai Vadászkiirt-szállóba vitték s ott egy 
első emeleti szobában helyezték el. A kato 
nai hatóság téliesen a rendőrségre bizta a 
szerb hadvezér leányának sorsát. A fő'kapi 
tánvság nem bocsátotta szabadon a kisasz-
szonvt már csak személves biztossága ér 
dekében sem. azért elhatározta, hogv a leg-
első Zimony felé induló vonatra két detek 
tiwel a szerb határra kiséri. 

Amikor ezt az elhatározást tudatták Put-
nik kisasszonnyal, a földre vetette magát, zo-
kogott és kijelentette, hogy amig apját nem 
látta, élve el nem, hagyja Budapestet. A 
rendőrség elhatározta, hogy a 'katonai ható-
sávnál interveniál, hogv apa és leánya ta-
nuk jelenlétében találkozhassanak. 

Pufnikof 
szabadon bocsátották. 

Budapestről táviratozzák az alábbi hihe-
tetlennek látszó hirt: Putnik leánya képvi-
seletével Fekete Károly dr. és Schrever Jenő 
dr. ügyvédeket bizta meg. akik még ma min-
dent megtettek felük érdekében. Egy újság-
író ma délután két órakor beszélt Fekete dr.-
ral, aki a következőket mondotta: 

— Valóban engem bizoitt meg Putnik 
Rodojka a képviseletével. Ügyében az a leg-
fontosabb, hogy apiával, Putnik generális-
sal ma este Belgrádba viszik. Ebben a pilla-
natban a leány édesapjával a tiszti kaszinó-
ban ebédelt. A leánynak szigorúan meghagy-
tuk, hogy senkivel se érintkezzék. Természe-
tesen ragaszkodik is ehhez a figyelmeztetés-
hez. 

Schreyer Jenő dr., Putnik Rodoika má-
sik ügyvédje délben h miniszterelnökségre 
hajtatott, ahol fele érdekében interveniált. 

Az újságíró Putnik védőjének szenzációs 
kijelentése dolgában nyomban illetékes hely-
re fordult felvilágosításért. Azt a határozott 
információt kapta mértékadó 'helyen, hogy 
erről a remélt rendelkezésről semmit sem 
tudnak. 

Késő éjjel hivatalosan megerősítették, 
hogy Putnik vajda vezérkari főnököt szaba-
don bocsátották^ Putnik elutazott a leányá-
val együtt Belgrádba. 

ELNAPOLJÁK AZ ORSZÁGGYŰLÉST. 
Budapestről jelentik: A képviselőház el-

nöke a pénteki iilés zártával azt az indít-
ványt tette, hogv a Ház kedden tiz órakor 
tartsa következő ülését. A javaslatot akkor 
elfogadták. A körülmények változása folytán 
a kedden összeülő országgyűlést királyi kéz-
irattal bizonytalan időre elnapolják. 

A mozgósítás hivatalos publikálása. 
A hivatalos lap mai számának élén a kö-

vetkező 'honvédelmi miniszteri rendeletet 
közli: 

12.303. eta./4. 1914. 
ö császári és apostoli királyi Fel-

sége a f. évi julius hó 25-én Bad-Ischl-
ben kelt legfelsőbb elhatározásával az 
1886. évi XX. t.-c. 4. §-a alapján a ma-
gyar népfölkelésnek a honvédelem érde-
kei által megkövetelt mérvben való fel-
hívását legkegyelmesebben elrendelni 
méltóztatott. 

Az érintettek behívása „Hirdet-
mény"-nyel vagy behivójegygyel törté-
nik. 

Hogy hol lesznök ,,Hirdetmény4i-e'k 
kifüggeszitendők, illetve hol fog a behí-
vás behivójegyekkel történni, erre néz-
ve a közigazgatósági hatóságok külön 
lesznek utasítva. 

Hazai Samu s. k. 
m. kir. honvédelmi miniszter. 

11.684/elin. 20 'b—1914. 
Az 1912. évi LXVIIÍ. t.-c. 2. ér-

telmében ezennel 'közhírré teszem, hogy 
a magyar szent koronia országainak 
egész területén a hadiszolgáltat a sok 
iránti kötelezettség a folyó évi julius hó 
26-án kezdődik. 

Budapest, 1914. julius hó 24-én. 
Hazai Samu s. k. 

mi kir. honvédelmi miniszter. 

A délelőtt folyamán a következő plakáto-
kat függesztették ki az utcákon: 

MOZGÓSÍTÁSI HIRDETMÉNY. 
ö császári és apostoli királyi felsége 

RÉSZBELI MOZGÓSÍTÁST 
legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott. 

A legfelsőbb parancsok végrehajtásául 
elrendeltetik: 
1. Á nemtényleges állományú egyének be- . 

vonulása. 
1. A 29., 33., 37., 39., 43.. 46., 61. és 101. 

számú gyalogezred, a 28. számú tábori va-
dász zászlóalj, az 1., 3.. 4. és 16. száma hu-
szár ezred, a 1°., 20. és 21. számú tábori 
ágyús ezred, a 7. 'számú tábori barackos ez-
red, a 7. számú hegyi tüzér ezred, a 7. számú 
lovas tüzér osztály, a 7. számai nehéz tarac-
kos osztály, az 5. számú vártüzér ezred, a 7. 
számú árkász zászlóalj, a 7. számú utász 
zászlóalj, a 7. számú vonatosztály, a 21. szá-
mu egészségügyi osztag, a temesvári nyíl-) 
-ántartó tüzérségi szertár, a temesvári nyil-

vántartó élelmezési raktár, a 2., 3., 4., 5., 7. 
és 8. számú m. kir. honvéd gyalog ezred, a 
2. és 3. számiu m. kir. honvéd huszár ezred, 

2. és 8. számai m. kir. honvéd tábori ágyús 
ezred és az 1. és 2. számú ni. kir. honvéd lo-
vas tüzér osztály állományába tartozó összes 
nemténylleges állományú egyének e hirdet-
ménynek tartózkodási községükben való ' öz-
hirré tétele után legkésőbb 24 óra alatt a Gr-
tózkodási községből elindulni és a leh.e'ő 'eg-
gyorsabban bevonulni kötelesek és pedig- a 
aavidijasok, havidíjas jelöltek és az ajánlati 
appa'l ellátott legénységi egyének ajánlati 
apjaik adatai szerint, a többi legénységi 

egyének a katonai vagy honvéd igazolványi 
íönyvbe bevezetett fölszerelési állomásra. 2. 
Továbbá ajánlati lapjaik adatai szerint bevo-
nulni kötelesek: a) a Temesvári hadtest terü-
letén működő lóavató bizottságokhoz beosz-
Gí összes hadseregbeli és honvédségi nem-
ánvieges állományú egyének, ezen hirdet-

ménynek tartózkodási községükben való köz-

hírré tétele után azonnal; b) a lóavató bizott-
ságokhoz be nem osztott azon nyugállomá-
nyú és szolgálaton kívüli viszonyban levő 
hadseregbeli és honvédségi havidijasok, kik-
nek ajánlati lapjaik utasításai szerint a temes-
vári hadtest területén, ihletve a szegedi II-
honvéd kerületben levő parancsnokságokhoz 
(hatósághoz, csapathoz vagy intézethez) kell 
bevonul ni ok. 3. Az összes egyébként még 
szükséges nemtényleges állományú hadsereg-
beli és honvédségi egyének behívó jegygyei 
hivatnak be és ennek -adatai szerint kötelesek 
bevonulni. 4. A fentebbi rendelkezések szerint 

behívott külföldön tartózkodó nemitényleges 
állományú egyének behívásukról kőzve titő 
személyeik által azonnal értesitendők. 5. A 
bevonulók Ausztria-Magyarországon, vala-
mint Bosznia és Hercegovinában a vasutakat 
és gőzhajókat igazolványi okmányaik (kato-
nai- vagy honvéd igazolványi könyv stb.) 
előmintatása mellett szabadon használhatják. 
Azon bevonulók, kik ily okmánnyal nem ren-
delkeznek és bevonulásukhoz vasutat vagy 
gőzhajót kénytelenek igényibe venni, elindu-
lásuk előtt a községi elöljáróságnál jelentkez-
ni tartoznak, amelynél szabadutazásra jogo-
sító Igazoló-jegy-gyei láttatnak el. 

II. Á folyó évben besorozott, de még ál-
lományba nem vett újoncok és póttartaléko-
sok egyelőre nem vonulnak be. 

Ezután a lósorozásra vonatkozólag teszi 
közzé a rendelkezéseket a hirdetmény, me-
lyet Lázár György dr. píogánmestert irt alá. 

HIRDETMÉNY 
a magyar királyi népfelkelés fölhívására és 

behívására. 
ő császári és Apostoli királyi Felsége 

a magyar királyi népfölkelés fölhívását leg-
kegyelmesebben elrendelni méltóztatott: 

Ehhez képest elrendeltetik: I. A fölhívás 
kiterjed: az összes népfelkelésre kötelezett 
egyénekre a tartózkodási helyre való tekin-
tet nélkül. 

II. Népfölkelési szolgálattételre behivat-
nak: Arad, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, 
Hajdú, Krassó-Szörény, Temes és Torontál 
vármegyékben, valamint az ezen területeken 
fekvő törvényhatósági joggal felruházod vá-
rosokban tartózkodó alább megjelölt népfel-
kelésre kötelezett egyének, és pedig: 1. Az 
ajánlati loppal ellátott népfölkelésre kötelezett 
egyének, akiknek rendeltetési (bevonulási) 
helye a fentnevezett törvényhatóságok terü-
letén belül fekszik, az ajánlati lap rendelke-
zése szerint vonulnak be. 2. Az alább fölsorolt 
népfölkelésre kötelezettek legkésőbb a jelen 
hirdetménynek a tartózkodási községben tör-
tént kifüggesztésétől számítandó 48 óra le-
folyása alatt a tartózkodási községből elin-
dulva oly gyorsan, amennyire lehet, közvet-
lenül a 'következőképpen vonulnak be: a) a 
37 évesek ós fiatalabbak, akiknek a népfölke-
lési igazolványi könyvük szerint a folyó év-
ben a 29., 33., 37., 39., 43., 45., 61. és 101. szá-
mú cs. és kir. gyalogezredhez, a 28. számú 
cs. és kir. tábori vadászzászlóaíjhoz, az 1., 3.. 
4. és 16. számú cs. és kir. huszárezredhez, a 
19., 20. és 21. számú cs. és kir. tábori ágyús-
ezredhez, a 7. száimu cs. és kir. tábori tarac-
kosezredlhez, a 7. számú cs. és kir. hegyi tü-
zérezredhez, q 7. számú cs. és kir. lovas tii-
zérosztályiho'z, a 7. számú cs. és kir. nehéz 
tarackososztálylhoz, az 5. számú cs. és kir. 
vártüzérezredhez, a 7.számu cs. és kir. árr 
kászzászlóaljlhoz. a 7. számú cs. és kir. utász-
zászlóaljhoz, a 7. számú cs. és kir. vonat osz-
tályhoz, a 21. száimu cs. és kir. egészségügyi 
osztaghoz, a temesvári cs. és kir. nyilvántar-
tó tüzérségi szertárihoz, a temesvári, aradi és 
nagyváradi katonai élelmezési raktárhoz, vé-
gül a magyar királyi 2., 3., 4., 5., 7. és 8. szá-
mú honvéd gyalogezredhez, a magyar királyi 
2. és 3. számú honvéd huszárezrodihez, a ma; 
gyar királyi 2. és 8. számiu honvéd tábori 
ágyúsezredhez és a magyar királyi 1. és 2. 


