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Vasárnap, november 30-án 

B 1 i z i i H lellii! 

A Nordisk Films Com-
pagnie legújabb drámá-
ja három felvonásban. 
A főszereplő: 

Wald. Psylander. 

A praxis 
Amerikai vigjáték két 
felvonásban. A főszerc-

et fflaurice Cortelló 
átsza. i 

Előadások hétköznapokon Vs6, va-
sárnap 2 órától folytatólag. 

Jegyek előre válthatók az Uránia esti 
pénztáránál, vagy telefon utján me 
r e n d e l h e t ő k . Telefon szám 87 

g-2. 

VASS 
MOZGÓ SZIN HÁZ li 

Vasárnap, november 30-án 

Szmffls fleteMiuslügep ? 

(Emberek-álarcok)) 
U. része három fel vonás-
ban. A főszerepet Hedda, 
Vernon, Möst játsza. 

• 
Előadások Vs6, V<8 és 9 órakor 
vasárnap 2 órától folytatólag. 

Telefon: 807. s z . 

dóknak. Az udvarnak nem kiéül ez ia tánc: az 
idted mullíatságoikon inam szerepelteti. Ennek 
az a következménye, .hogy <a lliegmagasiabb 
köröíket utánozók ,szántén ,nem merik a 'tan-
gót bevenni a rendes táncok közé, ;mert ez-
zel ia mu,Hátságaik előkelő ségéből veszítenének. 
Az is megesett uniár Bécsben, bogy egy jóté-
kony táncmulatságán .a tangót kifütyülték. 
Szóval Bécsiben a tanigónak befntyülltek. Kó-
máiban a Vatikánban még törlik a fejüket, 
bogy kiboesiássák-e a táingó-tiMimat vagy 
me? Kálinak, bogy ugy jiáirnak, mint a XVI. 
században jíártalk, miikor a íadiango nevű spa-
nyol táncot kelfllett volna kiátkozni. A hibo-
irosok ikoililégiuma íaizt mondta, bogy előbb 
(Lássuk hát azt ia; fadlangót. A táncosnők, tán-
cosok előugrottaík .és el jár ták a faidangót, a 
miinek az ilett a következménye, bogy a bibo-
iros kollégium, annyira megszerette a táncot, 
bogy eszükbe sem jiutett a kitiltása. A kálo-
mista Rómában, Debreceniben meg határozot-
tam ijóil Táiífl a tangó dolga. A zárdában, ahol 
Kzantéletü nővérek nevelik a leányokat, a di-
vatos táncoknak mieim lehetett a j tó t mutatni , 
imént .a szülők megkövetel]:iik, hqgy a .zárdá-
ból kikerült leány ne jöjjön Kavanba az első 
bálban. A .zárdának immszáj Ikonkuirrálni a 
többi léáiiynevéllő-intézsettel és igy nem mu-
t a t t a t a j tót a tánleolktatás terén' a divatos 
táncoknál sem. A tangó bekopogtatott a né-
niikékbez. Szörnyen megijedtek tőle, dle nem 
mertek neki ajtiót mutatni , imiarf hiszen a nö-
vendékek m á r bailioitták lenniek az ördöngös 
táncnak a hírét. A nénikék gondoltak meré-
szet és elkeresztelték a tangót 'kairnevál-tánic-
nak, aztán ilyen eim alatt taní tot ta be a tánc-
mester a zárda növendékeit, akik nagyon jól 
tud ják , hogy a karnevál .cégére alat t a tangó 
rejtőzködik. 'Mostanában Volt a karnevál!-
tánte vizsgálja és a vizsgán jeliemi volt Groóh 
Ferenc diebneceui prépost is, aki megtapsol-
ta a karnevált és dehogy tud ta a íjámboir, 
bogy most ő a tangónak tapsol. No tessék! 
Rómáiban a főpapok él aka r j ák ejteni a tan-
gót és ugyanakkor a kálvinista Rómában a 
katolikus főpap tapsol neki. 

TUDOMÁNY ES IRODALOM. 
Kiss József hetven éves. 

— A Dugonics-Társaság levele. — 

(Saját tudóshónktól.) Nem vidám gon-
dolat Kiss Józsefre gondolni, még ha hetve 
nedfflc születése napját üli is? A fénye é s vi-
lágossága is derült. Nemcsak pesszimiizlmius 
nincsen benne, de világfa jáatorn sincs, ő 
még abból a korból való. melyben a lelki ép-
ség tetszett szépnek. Nem .mondom, hogy a 
költő csiak ilyen lehet, eszembe jutnak Byron 
és Leopardi :az ő gyógyit'hatatilan leik" szo-
morúságukkal, melynél sötétebbet nem kép-
zelhetünk, de ezek igazán, betegek voltak, 
tudták, hogy azok éis fájdalmasan hordozták 
nagy bajuk nagy tanhét.. De hogy a lelki be-
tegséget, fájdalmat annyira pózolni lelhet, 
mint .most nállunk. azt a .magyar irodalom-
ban szM'e lehetetlennek gondoltok. Eötvös 
is szomorú vo'lt, .miikor a Karthauzit irta. Ma-
dách nagy m ii vében is rettenetes keserűsé-
gek rejlenek, de ezek a költők komoly küz-
delmet küzdöttek és győzelmesen megszaba-
dultak. Kiss József .költészetének egyik Jel -
lemző vonósa, hogv neirn kelleitt küzdelem 
árán .megszabadiülnia; természettől fogva 
szahad. Nem annyira zsidó kölitő. mint in-
kább kissé pogány. Vannak zsidó hangjai i:s, 
de ő inkább humanista, m'int felekezeti. Színi-
ben. tartalomban, érzésben, gondolkodásban 
pcdlig -tisztán magyar . 

Kiss József a mi költőnk, ő benne ma-
gunkat ismerjük föl. az ő érzéseit tudjuk 
érezni, az ő álakiai ismerősek előttünk, az ő 
nyelvén szeretünk beszélni. Szeretjük a mű-
vészetének művészi gondiát. költészetiének 
kristálytiszta átlátszóságát, érzésének ép-
ségét és ereiét. Művészete fölszabadít ben-
nünket. ö t olvasva, imi is ugv érezzük ma-
gunkat, .mintha szarnvaink volnának és tisz-
ta levegőben emelkednénk, ahol a világot 

szeretjük, mint ő szereti és a természetben 
gyönyörködhetünk, mint ő gyönyörködik 
benne. Eszembe jut az a szép verse, .mely igy 
kezdődlik: „Én' drága két szemem," A költő 
beletörődik az öregkor .fogyatkozásaiba, csak 
a két szeme maradjon ,meg, „ti ringó vednek, 
kik lemerülit'ök a szépség kútjába", „én 
aranykélyhem, amelyből iszom az örök szép-
ség kristályitatát." A mi generációnknak ez 
az érzése. Ezért szeretjük Kiss Józsefet. 

A Dugonics-Társaság ma s következő 
üdvözlő levelet küldte el a jubilánsnak: 

Igen tisztelt Mester! A fényes ásí kivá-
ló ünnepi nlapcn. laiz üdvözlőkhöz csatja,kő-
zik s azok sorában szerény helyet- kér ma-
yának a Dugonics Társaság. .Hogy sai-ve 
szeretetével, lellke meiegiségéivieil üdvözölje 
a költőt félszázados .iirói működés© .alllkaíl-
.mábóL Hogy elvigye tiszteletének minden 
érzését, inla.gyrab'elasiüilését és bódiolllatát lat 

költői imujnká;líko.dlásbain és érdleimiek.ben oly 
gazdag élet dó, ezen a fényes .ünnepnapom, 
amely lágy klüzdélimies és ld|ilasőstágtílelLj.as 
miumíkámiak ünnepe. Szeretettel tiszteljük s 
köszöntjük 'Önt kiváló Mester és kér jük 
lömre .az .Isten .áldását, egészséget, boldog 
életet és hasznos imiuinkiálfcadást. 

A Dugonics Társaság nevében: 
iSzegied, 1913. november 28-.án. 

Lázár György dr. 
éliníök. 

Holnap, vasárnap délelőtt rendezi Bu-
dapesten a Petőfi-Társaság országos Ki'ss-
ünnepét, melyben a magyar iiodialom és, 
.művészeit vezető nagyságai szinte kivétel 
nélküli részt vesznék. Az agg poétát is meg-
hívják az .ünnepségre s a most egészséges 
Kiss József meg i's jelenik s valószínűleg leg-
újabb verseiből is többet felolvas. 

(*) A Dugonics-Társaság felolvasó ülése 
Vasárnap délután négy órakor a városháza 
közgyűlési termében fölolvasó-üiést tart a 
Dugonics-Társaság a következő program-
mal: 1. Turullmadáir-vándormadár. Történeti 
tanulmány. Irta és fölolvassa Somlyódy Ist-
ván r. tag. 2. Rajz, Irta és föolvassa Domo-
kos László dr. r. tag. 3. Rousseau előfutár-
ja. Irta és fölolvassa Balanyi György dr. 
vendég. 4. Költemények. Irta és fölolvassa 
Móra Ferenc r. tag. 

(*) Mikszáth Kálmán-szobor Budapesten 
iMikszáth Kálmánnak, a imamróg elkuuiyT 
.nagy írónak, ibairátei és itiisiztelői ©mlékszab-
rot akarnak álliitanli a fővárosiban. A imozga-
ílom egyik előkelő irodalmi .társaságiul}kiből 
fog Ikáilnidhiilind s az eszme iföl'vetése Ritán nyom: 
bam megalakul a igyiijitő- és szervező-bizott-
ság. ,Az 'emlékművet vagy a Mai'zeum-ikiertben 
vagy a józsefvárosi Mdikisizáth-téren álilitlják 
föl. 


