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Baron Dingelstedt, który był przez długie
lnta dyrektorem wiedci'i.skiej Opery i Burutcatru, b11ł wielkim zwolennilciein 07Jc1·etki
i nie zaniedbał nigdy żadnej nowości operetkowej, wystawionej w teatrze „cm der
Wi<m". Był tam jednak aktor komiczny,
który nm dzinlcił mi nerwy w sposób nie1110~· /iwy. Na[lle rozeszfrt się wiadomość, ~c
Dingclstcdt anIJciżowal tego w/a.foie w.torii
do zes11olu Burgteatru. Zdumie1t'ie ·1i·szystk iclz n ie mia.Io grcinic. Wreszcie dopiero za
pośre dnictwem jednego z vrzyjaciół 11jawniln się tajemnica.
- „Anga.żowałem no do siebie, by móc
unreszcie bez narażania się nn irytacji;> chodzić do tea.tru „cm der Wien' rzeld 11111
na, ucho Dingelstedt.

*

Jeden z •wybitnych aktorów skarży/. się
71rzed Dingelstedlc11l, że nie otrzyllial obie-

canej mu roli. Dyrektor wzruszył ramionami nie vrzypominając sobie tego wcale.
- Ależ vanie dyrektorze, pan dal mi sło
wo honoru na to.
- Gdzie? Kiedy?
- Przed czterema tygodnia.mi tu, w pańskim gabinecie.
- A widzi pan, słowa jako dyrektor nie
mHszę dotrzymywać. JeśH panu dam słowo
hono1'ti w moim domu jako baron, to może
pan na to licz11ć!

*

Autor nowej sztuki prosił znanego poetę,
Piotra Altenberua o protekcję do dyrekcji
V olksteatru.
Ale Altenberg mit rzekł:
- To zbyteczne, jeśli sztuka jest dobra,
nikt jej nie przyjmie, a jeśli jest zła, to sani.a się volecil

*
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ZAK~AD

PRZYRODOLECZNICZY -

WZIEWALNIE -

EMANATORJUM RADOWE

ZDROJOWISKO

INOWROCŁAW
ŚWIETNE WY

IKI LEC Z NICZE

W CHOROBACH ARTRETYCZNYCH, PRZEMIANY MA TERJI, REUMATYCZNYCH,
W CHOROBACH KOBIECYCH I DZIECIĘCYCH, GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH.
NERWÓW, SERCA I NACZYŃ (SKLEROZA). - KUCHNIE DIETYCZNE JEONOLICIE
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LECZEN I E
PRZY POM<JCY KĄPIELI SOL A N K OWYCH,
KWASOWĘGLOWYCH NA SOLANCE, BOR 0WINOWYCH. W Z I E W AL N I E SULANKOWE.

EMANATORJUM RADOWE
WODOLECZNICTWO
ELEKTROTERAPJA
PRZYRODOLECZNICTWO
CENY POBYTU i LECZENIA BARDZO NISKIE
URZĄDZENI!\ LECZN. POSTAWIONE NA WYŻYNIE PRAWDZIWIE EUROPEJSKIEJ!
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Emil Zolcl nie b11ł - 11udobnie j ale icieln
ncijwybitnie jszych ru ężów, dob t 1J11i u czn ie m w cza.sach szkolnych. Szwan kował
z właszcz(t w naukach
/.'.lcu;yc.::1i11ch. Gcl11
71 ewnego dnla. jego greckie za da nie bylo
znów velne błędów, ·rz c hł do niego stwry, dobrotliwy profesor:
- „Otó ż, miły chłopcze, aby nnreszcie
n nstą.piła vovrri wa, przepisze my tych sto
wi.er:;zy na jutro".
Na,~t ępa e go dnia podaje mu. Zola n 1pisa1Uf. zcidmzą k(Lrę. P ·rofeso1· r zuca okie m 1w
rul:usz, v rze liczyl sz y bko w i n;ze i konstatuje :
- „Ka::alc in ci ·prz e pis ać .~ t o wiersz y, a
tu jest tylko pię i'dzie siąt."
- „W v o rzą cll:n" - od,·:::el:l ln' z ;;o,ją h1ie 
niti Zolu. - ,.C"!J pa.n 1)1'ofcs o•r n ic 71011• ic-

dzia.ł:

m oich

Przepiszemy sto wierszy?
prz pisałem".

Otóż

ju

pięćdziesiąt

*

Zmarły

n iedawno visarz, Edgar Wallac e
był bardzo bogat y w kry 1iiinalistyczne vo11111sł:11, tr nd nato111ia st. niemały spruwiciło
il!H opra.cowan'ie powie.~ ci dedektywistyczn 7;ch. Uta.rln si9 zo.tem 071 i11jff, że autor dawał sai/1 pu111. ys/. t11/ko, niejako ko .ściec vow-ie~ ci, a któr!J.~ z j ego wspólp1·acowników
ovracowywal •resz t ę .
- „Cz ytnl r1an j uf: moj(f ostcitnią voW'ie ::ić?" Z!IJl!ltuje raz Wal/ew e j ednt!gO z
przyja c iół.

_-

„Nie!" -

odpow ie dział zagadnięty .

„A p(Ln cz yta.l? !"

*
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Korzysta j cie
z ko m u n i kac j i.
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W Pa;ryżu siedz·ialo przy czarnej kawie
towarzystwo artystyczno - literackie, ~nó
wiąc o różnych rzeczach. Kto.~ powie dział w
trakcie rozmowy, że Pascal .iako młody 1lczeń jeszcze w szkole 1niał zwyczaj zapobieganiu bólowi głowy przez rozwirfZywanie zadań geometrycznych.
- „U mnie było zawsze odwrotnie" zam~ażyl Tri.~tan Bernard „jako uczeń
miałem zwyczaj zapobiega.nfo rozwiązywa
niu zadań geometrycznych przez ból głowy".

*

Prapremjera sztuki Wedekinda, „Hindalla" odbyła się swego czasu w Monachjni11,
wywołując rWprost ska.n dal teatralny. Publiczność śmia,ła się głośno, S!lkała, gwi;:da-

la tak, że z trnde 1n tylko n10 .~na l1ylo dogra,:
do końca. Nieustraszony dy·1·ektor Stotzenber!J, który fo rsowul W edekinda, postauowil miino to następnego wieczoru grać „Hid<illę" przy pustej nie111al widowni.
Gdy
po pewnych ktvestjach, któr e j11.t voprzednie!]O wieczoru wywołały silny p·rotest, nielicznie zebrana w teatrze publiczność voczę
ła qv s]Josób do.~ć ostry dawać wyraz sweinn niezadowoleniJL, wyszedł przed ru1npQ
Wed ekind, który grał jedną z gl6.wnych ról
i rzekł:
- Ostrzegam vaństwa, że dziś my, aktorzy - j'este.foiy w większo.foi!"

*
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SZYFMANA
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KOMEDJA MUZYCZNA W 6-CIU OBRAZA• :h

CLIFFORDA GR E Y ',-\
PRZEKŁAD

GUEATREXA NEWMAN'.I

I PIOSE KI MARJANA HEMARA

MUZYKA: VIVIAN EL

S'A i RICHARDA MEYERS'A
ALEKSANDER BOGUSIŃSJ{J
EUGENJUSZ BODO
HELENA SULIMA
JAN RUDNICKI
111/IECZYSŁA lV MILECKI
FELIKS CfJMURI\.OWSKI
MARJJl l\IODZELEW3KA
ANIELA TARNOlVIC':óWNA
OLA OBARSKA
TADEUSZ CHMIELET 'SKI
I'ELAGJ.1 CZAHARSR \
JtARJAN ZAJĄCZKOWSKI
ROMAN DEREŃ

SIR GEORGE LANCASTER
Jll\I, jego bratanek
LA!:lY LANCASTER, druga żona George'a
LOMLE:Y\
~OBBI
1jej synowie z picrw~zego m; łże ńs tw8
HARRY KEl\IP, miljoner
JILL, jego córka
l\iINEffWA KEMP, jej kuz;)r11ka
PHYLLIS
POLICJANT ME RKS
LUCY, słu ż ąca
Sł,Uż l"}.CY U LANCASTEU'A
SMITH, lokaj Kempa
Obraz I i VI:
HEżYSERJA:

ALEKSANDER

posiadłość

George'a. II -

park. III -

hall

willi George'&. IV -

bal u Kempa. V -

stacyjka kolejowa.

WĘGIERKO.

KIEROWNICTWO :MUZYCZNE:
CHOREOGRAFJA: JAN TROJANO lV

DEKORACJE:

A Rh 1N HEI\!IAR i FELIKS RYBICKI.
KOSTJUl\'IY: ZOPJA

STANISŁA

WĘGIER/WWA.

Rakiety z "irmy „OLilvll'JA".
PRZEDRUK AFISZóW I PROGRAl\tóW WZBRONIONY .

FILJE l{ASY TE.t TRU POLSKIEGO:
pr zy ul.

l\farszałkow

kiej 98 -

w biurze „ICAR" -

lokal biura ,,ORBIS", t cl. 316-99, czynn.i od godz. J ..;. j rano do -ej wieczorem bez pr zerwy;

hotc Ew·opcjslii, Jl. 632-:.:!:l, r.zynna od

~oclz.

10-cj ran do 7-ej wieczor

bez prunvy

dnie powsz1.dnic i święta .
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„Brawo! Hurra!" -

w olał

u1lod11 ko111-

JlOZ!ftor rado .~uic do Ross inie oo. -

„P 1·osi·

lcm vana, mistrzu., o za z naczenie ki~!/.: !J·
Idem każdego blędi1 ,w 'lllojej nowej ko111pozycji ·i nie zncijduję ani j edn ego!"
-

„Więc

-

„Powoli, drogi przyjacielu",

Poicszeclw ie lubfriny i szruzowmiy Stuu:iZnlus/ci, Z!l(W !I cko11omisflt - t.:o·
.,·et·u k, siedział pewnego dnili po nie7irzcs1wn ej nocy w fot elu z1tt i;czony i .~piqcy. Wtem
z1uwonso1 1.i ał mu lol;uj w i z yt ę bar ona N.

bez bli;du j es t moja vrnw?"

spokojnie Rossini. - „Sądzi pan,
ł e m ochotę kre .~lić cmentwrz! ?"

że

r zc/;l
mia-

8/a w lu'.

- A ch, Bo że , lirnbia zie.w a, peurnie z mę
czon u rwcl 11tir.irem nudnych wizyt!

- O, nie ! - odrze/cl hr. Zalirnlci jestd vierwszą!

van
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WIESZ CO OZNACZA

NAJGORSZA KUCHNIA

Nie

SŁOWO

ZŁA ORKIESTRA
WYSOKIE CENY
WIERZYSZ ~ TO PRZYJDŹ!
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To nazwa i marka najlepszych
radjoodbiorników
Jeśll

nie posiadasz Ty i Twoi
najbllf:SI rad I o od b I orni ka
to spiesz do sklepu
pod firmą
Polskie

Zakłady

MARCONI
Sp.Akc.

WARSZAWA,
142
Tel. 638·86

Marszałkowska

Księgarz-wydawca
lmjący
dać

rękopisu, postanowił Il·

osob ~fr.ie

do Blizhlskiego, autora

wziętego

„Dn111

?tlU dW(l tysiące"

szukając

Dowiedziciwszy

się,

przedmieściu, poeąl

E ! to

mówił

-

Jliętrze, rzekł

111n

a ć.

roziww

za.ś

dmn uw

tysiąc,

do domu, w którym Bli-

i dowiedzfri.w szy

pięćset

w.~zcdlszy
1/,·~w i.

łacem,

jechał

Mussolini sanwclw-

ary.~tokratycznego.

znt rz ylilnł się
spost rzer1ł

się

od str ó-

wie/.:(i, który

GclJJ sa-

71r zed wspani!llym prt-

M ussolini nagle pod /:ar

na

się

górę zastllkał

nędzarz

spojrzał

nie, ::e p;·ezydent
po dał mu.

zowie! Da m

go

na niego fok w1;nww-

wydobył

szybko banknot t

w ydaw ca do

spost rzegł

postanowił

-

ob-

honorarjzun do d wu otu guldenów. Kie-

du za:< z1i chw'ilQ zau w a ży ł, ±c sławny autor

H'ybacz, Benito, ten

człowiek

o nic nic

prosił, skąd ty 1 nogle.~ i ie dzieć? ...

bar-

1J(n11y.~lal:

v r zecic.:: i

nekł:

-

guldenów! I to wystarczy!

dzo biedne m1ie/1/vwunic i
niżyi

B lizi1l.skiego.

Arystokratyczny przyjaciel Mussolinfe-

Gdy nrn otw ;rzouo,

Ach! to

nabył dzieło

/;o 111 ite.1Jo rodu

do siebie:

To dopiero bieda/,;, co
tylko

ce111;;

Rnzu jednego

·1 1wchód

::a, i e piscirz uiieszka w oficynie na trzecim

gdzie kupisz t.e znane i znakomit.e
odbiorniki po cenach przyst.ępnych

tę

nienn!f111 filare m bladego wycl1udl<:go czlo·

m ieszkał

zhiski

I za

de in z jedlly m ze swych pl'zyjaC'ió/. ze zna-

111icszkri na

wystarczy!

Przybywszy

herbatą, zadecydował,

±e i sto .IJuldenów W:'fstarczy !

.~ic

do

adresn rwtora.

::e ]iisa·rz

chudo,iachołek,

znjada suchy chlelJ z

krytykę.

i UZIW. l<'IPW.IJO ]WZCZ

l1ie wydciwca

te~

Krakowie Jiotrzc-

konicr:znie

się

-

w

J este8 w

błęd zie!

-

od rze kł

pre m jer .

To Zl"l'sztri nie twoja ·wina! Tylko ten, kto

dcr11i1il !]lód, wo ::e ;:roznmie1! bfo_ga./n e spojrzenie ezlo w ielrn

głodnego!

CHRYSLER
N A JELEGANT .SZYM

z

.SAMOCHODEM

ŚWIATA

Od
samego
powstania
fabryka
CHRYSLER' A
wkłada wiele wysiłku, ażeby samochody
budowane przez nią zapewniały maxim. komfortu i elegancji. Praca ta dała oczekiwane
wyniki i dzisiaj CHRYSLER nadaje
ton w budowie samochodów. Jego wytworna linja karoserjl, pełen powabu rys.
chłodu. I skrzydeł, dobór kolorów są niedości
gnione. A że w parze z tern idzie stale udoskonal.
mechanizmu-samochód CHRYSLER daje największe
zadowolenie najbardziej wymagającemu automobiliście.
To też nic dziwnego, że stal się najelegantszym samochodem
świata. Czy to w Cannes, Palm Beach, lub w De&uville, przed
eleganckim k 1ub em czy kasynem, w wielkim mieście przed teatrem,
lub wykwintnym hotelem - wszędzie widzimy piękną, wyróżniającą się
pośród Innych samochodów tak już dzisiaj znaną sylwetkę CHRYSLER'A

uli rać . .i. 'nm t ·ykl; m m1er t!lni\\ulno do t go to1rn:a lel\c~y,nż~ć priern·
•ó•,· towarzy.kh:b i kanonów moily.
raca z„wodowa zmu. zn na- clo cudzit!nn K"
ko
ktu z ludźmi, zwrat·ającymi wielk U\\' ł\ • n
str 'j, L pozrc.łł spGłeczn:1 i-:danin tło iłuf.l:'J ,J,, l.rści o wygląd zewn„trzny.
Dlatego !Pi. w 7wiqzku ze zliliżajqcą sii; zimlJ,
m:.1„ z.a ·zez,.- 7~";-:.:1dumi~ moją I skaw1t klijentelę,
te je tern w 1•0-indaniu i;t rannie dol.ir nego komt !etu najmodniej zrch malerjalów na ezon bieżą
cy i ofiaruję swojej klijenteli . ,. u luKi we ""zy. •kich k\\ ~tjach, Ił tyczących mu.ly m•;. k1P ;.
Ceny moje kalkulow ne i:ą nmhw)l'zaj dokła<'·
01e i duslo owane d..i p:mująt· go obecnie kr~zr 'J,
H v.ieloletnie doswiaclczenie poz ·oU mi uulośću
cz~nić wszelkim wymag-aniom mojej klij•!nteli z r wnu co do el gancji kroju, jak i solidności W) b11a11l •
rlijPntela moja Ul oknzaue mi zaufanie ma za~;:z p wn ść pierw ~orz In j ob. ługi i po i il nia
~lcguncki gu j praktyczni·••u uhr:uJn.
Dl• 1.11

k„.11

ię liil\

ni~

(-) W. ULE.i. 'IM 1\1.

Wtl~DYJtAW ULCN}(.C}-\}
OD ADMINISTRACJI:

Ogłoszenia

do programów Teatrów Polskiego, Małego,
przyjmuje Administracja tych wydawnictw,
Krakowskie-Przedmieście 5 m. 22, tel. 237-74.

s z a w i e,

Zakł. Or, Prac. Druk. N, Świat 5' tel. 615-56

w W a rWarszawa,
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