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Táviratok! 
Japán ultimátuma Németországnak. 

Berlio, augusztus 20. 
A Wolf-ügynökség  jelenti: A japáni nagykö-

vetség ügyvivője a japán kormány megbízásából 
jegyzéket adott át a német külügyi hivatalnak, 
mely hivatkozással az angol-japán szövetségre, 
kivánja, hogy a német hadihajókat azonnal ve-
zényeljék ki a japán és kinai vizekről, vagy pe-
dig szereljék le és szeptember 15-ig feltétlenül 
adják át Japán hatóságainak. Bejelenti a kérdé-
ses területeket és végül, hogy e követelése-
ket Németország augusztus 23-ig feltét-
lenül fogadja  el. 

A berlini újságok egykedvűen fogadják  a ja-
pán ultimátumot, mert Németország küz-
delme Európában fog  eldőlni. 
A németek kettős győzelme 

a franciák felett. 
Berlin, augusztus '20. 

A Wolf-ügynökség  jelenti: Az 5-ik francia 
parallel-diviziót a német lovasság Peröez mel-
lett, Namuztól északra súlyos veszteségekkel 
visszaverte. 

A bajor és badeni csapatok Weilernél az 55-ik 
francia  gyalog dandárt megverték, mely nagy 
veszteségekkel kénytelen volt Yogez hegység 
mögé visszavonulni. 

Németország felvonulása megtörtént. 
Berlin, augusztus 20. 

A Wolf-ügvnökség  jelenti: A német mozgó-
sitás befejeztetett  és a forgalom  egész Németor-
szágban visszanyerte rendes képét. 

Páris statárium alatt. 
Koppenhága, augusztus 20. 

Koppenhágából érkezett hirek szerint Parisban 
kihirdették a statáriumot, 

Oroszország ultimátuma Törökországnak. 
Bukarest, augusztus 20. 

Jól értesült körökben határozottan beszélik, 
hogy Oroszország a Dardanellák kérdése miatt 
ultimátumot küldött Törökországnak és biztosra 
veszik, hogy ma vagy holnap megüzenik Török-
országnak a háborút. 

Közös minisztertanács. 
Bécs, augusztus 20. 

Bécsben tegnap a király elnöklésével közös mi-
nisztertanács volt, melyen résztvettek Bilinszky, 
Berthold és Krobatkin közös miniszterek, gróf 
Tisza és Stürgh miniszterelnökök. 

Balkán-block készül. 
Szófia,  augusztus 21. 

A bolgár távirati ügynökség jelenti: Ferdinánd 
király tegnap este kihallgatáson fogadtaTalaat  bég 
török nagyvezért és Halil béget, a török kamara 
elnökét. 

Tisza István itthon. 
Budapest, augusztus 21. 

Tisza István gróf  miniszterelnök ma Bécsből 
visszaérkezett Budapestre. 

Németország nem enged. 
Budapest, augusztus 21. 

A Kölnische Zeitung értesülése szerint Német-
ország visszautasitja a japán ultimátumot és Ja-
pánnal semmiféle  alkudozásba nem bocsátkozik. 
Német diplomáciái körökben azt mondják, hogy 
majd az európai háború befejezése  után fogja 
Japán érezni mostani lépésének következményeit. 

A pápa meghalt. 
Eddig meg nem erősitett hirek szerint a római 

pápa váratlanul meghalt. 

Honvédeink elutazása. 
Csíkszereda, augusztus 20. 

Ma este ezrek kisérték ki a csíkszeredai derék 
honvédzászlóaljat a vasúti állomásra. Csupa lelke-
sedés, jókedv és önbizalom járta át a lelkeket, 
látva székelységünk hazafias  mámortól duzzadó 
színe-virágát, Valóságos virágerdő volt a vasúti 
állomás. Lelkes honleányaink felvirágozták  az in-
duló vonatokat és ugyancsak bőven jutott lionvé-
deinknek a virágokból, cigarettákból, szivarakból 
és sziverősitőkből. Merza Jánosné úrasszony hatal-
mas virágcsokrot lelkes szavak kíséretében nyúj-
tott át Nagy Pál zászlóaljparancsnoknak, melynek 
gyönyörűen hímzett szalagját városunk intelligens 
honleányai varrták e felírással:  „A csíkszeredai 
zászlóaljnak! Vigyétek diadalra!" Nagy Pál 
zászlóaljparancsnok szép szavakkal köszönte meg 
a közönség meleg szeretetét és örömmel jelentette 
ki, hogy szerencsés lehet a csíkszeredai derék 
zászlóaljnak parancsnoka lenni. Szavait zugó éljen-
zés között azzal fejezte  be, hogy az ezred zászlóját 
becsülettel és győzelemmel hozzák vissza. A kö-
zönség többször elénekelte a himnuszt, közben a 
helybeli cigányzenekar hazafias  dalokat játszott. 
Örömkönnyek gyűltek a közönség szemébe e meg-
ható ünnepély láttára, abban az erős meggyőző-
désben, hogy az ily lelkes és bátor hadsereget csak 
örömkönnyek között lehet viszontlátni, fényes 
diadalok után. Szakadatlan éljenzés és lelkes han-
gulat kisérte az induló vonatokat. Igazságos ügyünk 
mellett van a magyarok Istene! Ki ellenünk? 

Egy csinosan bútorozott, különbejá-
ratu szoba kiadó, Szentlélek-u. 20. sz. 

Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Marosvásárhelyt értesiti ügyfeleit, hogy ugy a központban, 
mint csíkszeredai fiókintézeténél a moratorium tartama alatt is elfogad betéteket könyvecskére és folyó-
számlára előnyös kamatozás mellett és azokat a moratorium alatt is megállapodás szerint fizeti vissza. 

Nyomatott Vákár L. kflayrnjomdájában,  (Mtamnda. 




