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Hindenburg"; a magyarok 
vitézségéről. 

A /i. H. hadi tudósí tója a német nagy-
főhadiszállásoni beszélgetést folytatott Hin-
denburg vezértábornagygyal. Az érdekes in-
terjú során Hindenburg a következőket mon-
dotta: 

— ön szerencsés pillanatban jön 
hozzám, mert odalent, az ön hazájában, 
Erdélyben nagyszerűen mennek a dol-
gok. Keményen szorítjuk az ellenséget 
s rövidesen az utolsó oláh katonát is 
kiverjük az országból. És én ennek 
rendkívül fogok örülni, mert óhajtottam 
és vártain ezt a gyors fordulatot és — 
ezt a végzetet az ujonan támadt ellen-
séggel szemben. 
— Boldogan megköszöntein ő pxcellen-

ciájának ezt az örvendetes hirt — Írja a tu-
dósító — s elmondottam neki, hogy mily 
legendás csengése van az ő nevének Magyar 
országon is; hogy milyen általános a .tisz-
telet és rendithetetlen a bizalom iránta, az ő 
babérkoszoruzta .vezéri egyénisége iránt. 

— Ezt örömmel hallom és el is 
hiszem, — válaszolta a tábornagy, — 
mert csaknem annyi levelet kapok Ma-
gyarországból és Ausztriából, mint Né-
metországból. Kérem önt, mondja meg 
a magyaroknak, hogy igen nagy öröm 
volt rám nézve, hogy ő csSszári és 
apostoli királyi felsége egy magyar ez-
red tulajdonosévá nevezett ki engem. 
Ezt én egy kiváló kegyes, nagy kitünte-
tésnek tartotm magamra nézve, mert a 
magyarok derekasan és csodálat ram él-
tóan harcolnak... De hozzá kell fűz-
nöm, hogy az osztrákok is ép oly vité-
zül verekszenek.. . Ha majd a háború 
véget ér, akkor kérni fogom ő felsége 
kegyét, hogy meglátogathassam ma-
gyar ezredemet. Akkor majd látni fo-
gom a szép Magyarországot is. 
Áttérve az általános harctéri helyzet-

re, a tábornagy végezetül igy szólt hozzám: 
— Reméljük, hógy minden várako-

zásunk beteljesedik. Mi megtesszük a 
magunkét. 
Ezek után még érdeklődtem az iránt 

az óriási munka iránt, melyet a tábornagy 
végez, akinek az immár a harmadik évbe 
merülő világháborúnak egész ideje alatt 
mindig a legnehezebb föladatokat kellett 
megoldania. 

Bizony — felelt ő excellenciája — 
mindennap reggel nyolc órától fogva 
este tizig, sokan közülünk' éjíélután egy 
óráig dolgozunk. De hát — tette hozzá 
mosolyogva — én állom végig. 

Békevágy a francia fronton. 
Páris, október 17. Briandnak a kamará-

ban a napokban mondott utolsó beszéde egy 
hadiifogsáigba esett ifrancia katona vallomása 
szerint airra indította a 34. gyalogoshadosz-
tály 88. ezredét, hogy Briandnak a következő 
levelet küldje: „Briand urnák nem kellene 
olyan nagy hangon beszélnie és azt mondani, 
''Offy egyetlen katona sincs, aki a békét kí-
vánná. Legyen szives egyszer a frontra fá-
radni és egy lÖvőárokba dugni az orrát, az-
11 tán egészen másképpen fog majd ibeszélni." 

Briand arcképét kivágták egy német ké-
peslapból és egy ifödözékiben ezzel a 'felírással 
akasztották fel: Le Briand-nal! (M, T, I.) 
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Fem Andra 
első fellépte az uj szezonban. 

Müvészdráma 5 felvonásban. 

Irta, rendezte és a főszerepet játsza: 

Fern Andra. 

Előadások d. u. 5 , 7 é s 9 órakor . | 

G y e r m e k j e g y e k csak az el-
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A legszebb 
legművészibb 

legértékesebb 

Magyar filmszenzáció! 

Petőfi Sándor 

Jáno$ Vitéz 
cimü filmkölteménye. 

Bemutatja a fővárosi mozgó-
szinházakkal egyidőben pén-
teken, szombaton és vasárnap 

az Uránia. 

Jegyek előre válthatók szer-
dán és csütörtökön délután 

3 órától a pénztárnál. 


