Szeged, 1915. április 8.
(II. katona), Brauswetter Emil (hirinök),
Kluosik Ferenc (joíbib lator), Babiezky Béla
(bal lator) alakját személyesítette. A jeruzsálemi asszonyok és leányok alakjait\0(ttovai Ilonka, Lovács Ily és Dóra, Német Kató,
Bözsi és Zsuzsi, Matejka Vilma, Totnay László né, Balogh Paula, PösicbT Kárdlyné és Vilma, Egreissy Ilona, Gergely Balba, Hauser
Klárika, Endrényi Vilma és Paula, Bató
Margit, Frankó Margit, Szegtbö A r a n k a és
Baby, Hevesy Klári, Mátlh'é Ilonka, Jáinoss.y
Valéria, dr. Russ Gusztávné, Vajna Nusi,
Lantos Mária, KrUttscbmyt Babus és Margit, Zirnony Panci és Manci, Bába Margit és
Kiss Olga ábrázolták. iA templomi énekeket
a szegedi tanitólképző énlolkkara adta elő Nászú dy József vezetése mellett.
A közönség áhítatos figyeleimirnetl kísérte
az ügyes rendezésben élébe kerülő képek sorozatáit és érdeklődéssel hallgatta az ügyes
műkedvelőik bittel és lélekkel teljes dikciója,t és a játék .végeztévdl tetszésének adóstt
kifejezést,
Az leilőadást miéig kiét estién megismétlik,
hihetőleg a legteljesebb érdeklődés mellett.
Lila dominó. A színházi iroda jelenti:
Rendkívüli érdeklődés ,mutatkozik már a
szombati operátt-,bemutató iránt, melyből
naponta serényen folynak a próbák. Hilbert
Janka, aki a címszerepben rendkívül hálás
feladathoz jutott, szebbnél-szebb énekszámai,
hatásos duettjei Oesfcayval bizonyára nem
tévesztik el hatásukat. Egy fiaital özvegy
pajkos szerepében Déry Rózsiit 'látjuk, aki
különösen egy hatásos tánc kettősben Matánnyal és Solymosi a r a t j a tapsait. Kitűnő
hálás szerepei vannak Solymosinník, egy
vjyn rciué groteszk karrikiaturájálban, Matány
egy siheder buta, de kedves szerepében kacagtat, Békési mint cigiányprimás, Szilágyi
és Ben de két tönkre ment mágnás és Miklósi
egy vén báróné mulatságos szerepében nevettet bennünket.
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gény bűnös, aki a halálos ítéletét várja.
Csakhogy neki a fölmentés lett volina a halál.
Végre megszólalt Tóth Mihály uram, a
'katonaügyi tanácsos:
—Na Héj ja Andris, akar-e katona lenni?
Andrisnak ugy dobogott a szive, mint a
kovács inas kalapácsa az üllőn:
— Hogyne akarnék, — mondta — ha muszáj ! . . .
— Nahát, felelte a tanácsnok, h a nem
nagyon akarózik, kendnek nem muszáj, mivelhogy olyan gyönge.
Bezzeg megijedt erre Andris, de nem
sokáig gondolkodott és niagyibáitran kiivágta:
— De bizony, nagyon is akarnék én katona lönni csak vögyenek be az urak! Mán
azt a csúfságot n e tegyék mag az urak, hagy
haza kűdjienek!
— Hát hiszen H é j j á Andris, — hangzott
a vállasz — ugy mondta kend, hogy csak ugy
akarna, ha muszáj!
— Ugy én, déhát én azt gondoltam, mosit
mán csak itt az idő, amikor mindenkinek
muszáj! Nagyon ezépön megkóröm hát az
urakat, vegyenek csak be és ne tegyék mög
velőm azt a csúfságot, hogy még akkor is kilökjenek katonáéktól, amikor
mindenkinek
muszáj. Talán csak mégse én vagyok a férfi nép utósó szemetje!
Mit meséljem még tovább? Héjjá Andrisnak beteljesedett a kívánsága. Pántlika
ós bokréta volt. a k a l a p j a melleit, almikor
hazatért Alsóit anyára. Olyan büszke is volt,
hogy csak ugy cikk-calkkozta az utat hazafellé és a világért .sem került volna el egy ismerős tanyát sem. Hadid lássák", hogy ő katona! Most aztán csúfolódjanak! . . .
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Héjjá Andris az Alsótanyáról.
(Saját tudósítónktól.)
Vézna, gyönge,
emberke volt Héjjá Andris, az Alltótanyáról.
Csulfolták is elegeit a tanyákon, amiért nem
katona. Ö maga is szégyellte ezt. Nem nagyon kívánkozott emberi társaságba ós mióta kitört a háboru, nem igen h a g y t a el a
t a n y á j á t . Miit csúfolódjanak véle a szomszédok és ismerősök. Beállott volna ő szívesen
önként is, de minden bátorsága ledimult, amikor a fülébe csengett a. szomszédi gúny:
—(Nem köll az ilyen gáubes embőr még
ágyntöltéléknek se!
Teil'tek, multak a hónapok és bizony nagyon beillett a katona, mert annyi az orosz,
mint csillag az égen vagy iégy a tanyai udvaron. Rendre kaszálták le őket a miiéink, de
csak nem fogytak el. Ahol elesett v a g y fogságba jutott száz, egy-ikettőre kétannyi jött a
helyébe. Így aztán katenáék sem voltaik .már
olyan válogatósaik és bizony beszedték még
a gyöngébbjét és az öregebbjét is. Hé jja Andrisnak is be kellett jönnie Szögedébe népkefólő szemlére. Rettenetesen iagatódott, hátba ő még most sem kell, mert hogyhát nagyon vézna, gyönge emberke volt.
Az esikiivajén sem dohogott ugy a szive,
mint aikkor, amikor a bizottság előtt állott.
Az urak, a civilek is, a tisztek is összenéztek, a doktor ímeg a fejét csóválta. M a j d öszszedugtiák a fejüket, Andris meg ugy állott
ott a maga meztelenségében, imint egy sze-
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