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POLITIKAI ÚJSÁG

Migjalta minden szerdán ét szombaton este 
Késiratokat vinaxa nem adunk. 

Sxerkesstóség : Kaxincxy-utcza 2 
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HOLLÓ ANDOR

Előfizetési á r :
Egész évre 12 korona, félévre 6  korona. Negyed 

évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

Japán mozgósít!
Hátba támadlak

Oroszországot!
A  trónörökös pár Budapesten.
Félhivatalosan jelentik: Ka'roly Ferencz József trónörökös 

és neje Zita főhercegnő holnap vasa'rnap Budapestre érke
zik; a trónörökös pár első sorban azért érkezik a fővárosba, 
hogy ő  felsége megbízásából a királyt üdvözletét átadja a harcba 
induló csapatoknak, valamint Budapest székes fővárosa közön
ségének, amely oly lelkesedéssel fogadta a háború hírét és a 
magyar nemzet dinasztikus és hazafias érzelmeinek teljes erejé
vel áll a hadsereg mellé.

A trónörököspár érkezése alkalmával Budapesten hivatalos 
fogadtatás nem lesz. A trónörökös és neje vasárnap reggel 9 
őrá 35 perckor indulnak el Becsből és délután 2 óra 33 perc
kor érkeznek meg a keleti pályaudvaron. Budapesten a trónörö
kös párt el fogja kisérni utján Lobkovicz herceg kamarai elöl
járó Thun grófné főudvarmesternő és Noschtic udvarhölgy, a 
trónörökös pár a budai várban száll meg és néhány napig Bu
dapesten fog tartózkodni.

A főváros lakossága körében nagy örömet keltett a trón
örökös pár érkezésének Ilire és a közönség a mostani lelkes 
időkben méltó melegséggel és ovációkkal készül fogadni Ö Fel
sége küldötteit.

Japán is mozgósít.
Tokióból az a hír érkezik, hogy teg

nap minisztertanács volt, amelyen Ja 
pán elhatározta, hagy Oroszország bo
nyodalm át kihasználja a Mandzsúria! 
kérdés felvetésére és megoldására.

Belső harcok Franciaországban.
«Franciaország helyzetéről és belbékéjéről Igen nyugtalanító hirek érkeznek. Jaures hires szocialista képviselőt ma éjjel agyonlőtték.
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