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Perze nowska Stanisława Mira Zimińska 
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Lena Żelichowska Marja Dąbrowska 

F A B R Y K A W Y R O B Ó w· 
WEŁNIANYCH i JEDWABNYCH 

HENRYK SPIRO 
Bielańska Róg Tłomaclciego, tel. 11-92-26 

WARS Z AWA, 
F I L J A: Maru:ałlcowslca 129, tel. 287-05 

POLECA NOWOŚCI NA 

SEZON JESIENNO - ZIMOWY 

SPRZEDAŻ DETALICZNA 
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Do P.T. Abonentów Telefonów Waru:awskich. 
Aby zwiększyć zakres korzyści, jakie przynosi po

siadanie telefonu i zadośćuczynić licznie zgłaszanym 
życzeniom P. T. Alxmentów, Za.rząd Telefonów 
Warszawski.eh uruchomi-I Biuro Zleceń Telefoni.cz
nych. 

Zamówienia do Biura Zleceń można będzie zgła
szać telefonici.inie pod Nr. 07 lub pisemnie - do Za
rządu Telefonów Warszaws.kich. 

Taryfa opłat za korzystznie z telefonicznego Biura Zleceń . 
Zastępstwa. 

a) Na żądanie abonenta prze
łącza sic; przewody jego te
lefonu na Biuro Zleceń, 
które wszystkim zgłaszają
cym sic; do tego telefonu 
interesantom daje krótkie 
informacje, że żądanego 
abonenta niema w domu, 
gdzie go można zastać (pod 
jakim numerem telefonu), 
że abonent wyjechał i kie
dy wróci i t. p. - bez no
towania, kto dzwonił i w 
jakim interesie. Oplata po 
1.- zł za każdą dobę, lub 
jej czc;ść. Za zaabonowa
nie zastępstwa na IO do 
15 dni zrzc;du opłata wy
nosi 10.- zł, a za każdą 
nastc;pną dobc; po 0,50 zł. 

b) Jeżeli abonent przy powyż
szem zastc;pstwie żąda , aby 
Biuro Zleceń notowało kto 
dwonił (nazwisko i numer 
telefonu), to za każdy za
pis liczy sic; dodatkowo do 
opłaty pod p. a) po 0,1 O zł. 

c) Jeżeli abonent żąda, aby 
Biuro Zleceń od pewnych 
osób przyjmowało i zapisy
wało krótkie zawiadomie
nia - nie wic;cej niż 15 

słów -, to za każdy taki 
zapis należność wvnosi, do
datkowo do opłat pod p. a) 
po 0,50 zł. 

Zawiadomienie. 
a) Abonent zleca zakomuniko

wanie telefonicznie wska
zanemu abonentowi, lub 
kilku abonentom, krótkiej 
wia-domości - nie wic;cej 
niż 15 słów. Opłata 
0,50 zł od każdego zawia
domienia. 

Biuro Zleceń dzwoni do 
wskazanego abonenta i je
żeli ten nie zgłasza siic;, 
powtarza wezwa.nie je:o.zcze 
do 4-ch razy w odstc;pach 
Y2-godzinnych. Jeżeli i 
wtedy żądany abonent nie 
zgłosi się, to wezwanie je
go będzie uważane za nie
wykonalne, co jednak nie 
uwalnia zleceniodawcy od 
u iszczenia. 

b) Abo.nent zleca zakomuniko
wanie zawiadomienia oso
bie, która sama zgłosi się 
telefonicznie do Biura Zle
ceń po odbiór zawiado
mienia. Opłata 0,50 zł. od 
każdego zawiadomienia. 
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Janun Minkiew icz OTWARCIE TEATRU JARACZA 
Dlaczego na inaugurację teatru przeznaczona została tak 

bardzo znana i tak często grywana sztuka „Moralność Pani 
Dulskiej"? Chyba dlatego, że ta „tragikomedja kołtuńska" 
wywarła wpływ nieproporcjonalnie mały do swej ogromnej 
popularności. Banałem byłoby twierdzenie, iż sztuka ta nie 
utraciła nic na swej aktualności. Nie o aktualność tutaj cho
dzi, ale o znaczenie wychowawcze. 

Pa-n Dulska nie umarła pewnego dnia nudną śmiercią 
mieszczańską w Krakowie. Żyje pewnie jeszcze, może prze
niosła się do Warszawy, gdzie wypłynęła chyba z domowego 
kręgu na szersze wody. Może zajmuje wybitne stanowi.sko 
w jakiejś organizacji społecznej, może nawet wypisuje mo
ralizatorskie artykuły w bogobojnych organach. Dlaczegóżi
by nie miała tego robić ona, Pani Dulska, gdy tysiące jej 
wiernych kopij takiemi właśnie czynnościami jakże często 
się zajmują? 

Sytuacja, od owych przedwojennych, krakowskich czasów, 
pogorszyła się bowiem o tyle, że panie Dulskie wyszły na uli
cę. Wraz z niemi wyszedł w świat z groźniejszą niż dawt
meJ mocą, potężny mikrob kołtuństwa. 

Abonent przy zgłaszaniu 
sic; powinien podać swoje 
nazwisko łub umówione 
ha sio. 

'ie.zgłoszenie się adre
sata nie zwalnia od uisz
czenia opiaty. 

nie zwalnia zleceniodawcy od 
uiszczenia opłaty. 

Prog ramy teatrów i k in. 
Biuro Zleceń komunikuje na 

żądaoia abonenta , co grają 
we wskazanym teatrze lub ki
nie , komunikując również, 

.B~dzenie. w jakim teatrze lub kinie dają 
Na żadanie abonenta Biuro wskazane przedstawienie, za 

Zleceń budzi go telefonicznie opłatą po 0,20 zł za zakomu-
o wskazanej godzinie za opla- nikowanie nie wii;cej niż 
tą 0.20 zł. za każde obudzenie. 5 programów. 

Jeżeli budzony abonent na Kont r o la słu:i:by. 
pierwsze dzwonienie nie zgłosi Na żadanie abonenta Biuro 
się do telefonu w ciągq Y2 mi- Zleceń telefonuje Y'e wskaza-
nuty, to ,Biuro Zleceń powta- ne dni i o wskazanej porze 
rza dzwonienie po 5 i e:went. do jego lokalu dla sprawdze-
po I O minutach. Jeżeli i wte- nia, czy osoba pozostawiona 
dy budzony nie zgłosi się, to do pilnowania lokalu znajduje 
budzenie jego będzie uważane sic; .na miejscu. Opłata po 0,20 
za niewykonalne, co jednak zł za każde telefonowanie. 

TELEFON BIURA ZLECEN 07 
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GABRJELA ZAPO.lSKA 

MORALNOŚĆ PANI . DULSKIEJ 

PANI DULSKA 

PAN DULSKI 

ZBYSZKO DULSKI 

~~~~A } DULSKIE 

TRAGIKOMEDJA KOŁTUŃ lKA W TRZECH AKTACH 

S'IANLSLAWA 'PERZANOWSKA 

S TEFAN '.]A'RACZ 

8 I AN,l8LAW DANLl:.OWICZ 

JlANK A '.]A'RACZÓWNA 

MA'R'.]A ZA'RĘ'B IŃSKA 

JUUASIEWICZOWA z Dulskich 

LOKATORKA 

HANKA 

TADRACHOWA 

M l'RA ZIMIŃSKA 

SZCZĘSNA. W IESLAWSKA 

I:ENA ŻE:UCJ-lOWSKA 

MA'R'.]A D;\'B'ROWSKA 
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Reżyserja: STANISŁAWA PERZANOWSKA Dekoracje: WŁADYSŁAW DASZEW\_K 
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Dużo możliwości! 

Więcei wygranych! 

Naiwięcei szans! 

Oto trzy główne czynniki 

niebywałego zainteresowania 

nowym planem lote-rji. 

LOSY szczęśliwe już sprzedaje centrala 

oddziały prawdziwie największej 

najszczęśliwszej w Polsce kolektury 

J. WOLANOW 
WARSZAWA, ŁÓDŹ, PABJANICE I ŁUCK 

Zamiejscowym wysyła się n at y c hm i as t po 

wpłaceniu naleiności do P. K. O. na konto 18.814 

Wielkie wygrane padaiq u Wolanowa! 
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Zaatakował wszystkie sfery. Gnieździ się on nietylko 
w poczciwych, staroświeckich siedzibach „Strasznych Miesz
czan", ale dociera poprzez apartamenty t. zw. „wyższych sfer" 
do gabinetów polityków, działaczy, „wychowawców .narodu", 
ba, nawet do artystów! 

Współczesne panie Dulskie, to nietylko kobiety. To okazy 
obojga płci, głoszące wzniosłe i piękne hasła z ukrytą myślą 
o swoich ciemnych interesach. 

A kołtuństwo, to nietylko „ciemno.ta, zacofanie", jak po ... 
wiada słownik, ale to u niektórych jednostek program życio
wy, polegający na zakłamaniu samego siebie, na kulcie obłu
dy, jako środka do wygodnego życia, do karjery ... 

W przeszło trzydziestomiljonowem państwie, gdzie ·istnieje 
dosłownie j e d n o niezależne pismo literackie, gdzie niepo
trzebne jest nawet jedno pismo satyryczne, czego dowodem 
jest zawieszenie „Cyrulika Warszawskiego" - wystawienie 
przez bodaj jedyny w przeszło miljonowem mieście poważny 
teatr niezależny „Moralności Pani Dulskiej" nabiera szcze-
gólnej wymowy. 

Oby stało się to hasłem do rozpoczęcia zo.rganizowanej wal-
ki z potęgą kołtuństwa, obejmującego coraz większy zasięg. 

Zapraszamy na drugą część 

programu po teatrze do 

WAJl.~WA. 

ATRAKCJE ARTYSTYCZNE 
TOWARZYSTWO DOBOROWE 
LOKAL CZARUJĄCO - PRZYTULNY 

C-ENY NISKIE 

TEL. 5. 96 -45. 
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I· 
Egzystuje od 1908 r. 

CUKIERNIA 

J. G A L. I Ń S K I 
PL. TRZECH KRZYŻY 3 
vis a vis „TEATRU AKTORA" 

Po I ee a znane ze swej do

broci wyroby i z a p r a s z a 

przed i po przedstawieniu na 

. = s M A c z N Ą K A w. Ę = I 

.REWELACY J.NYM WYNALAZKIEM 
JEST APARAT OCHRANIAJĄCY PRZED KRADZIEŻĄ, 

który w idealny sposób zabezpiecza mieszkania, składy, 

biura, banki, fabryki, warsztaty oraz wszelkie pomieszcze

nia, które mogq być okradzione. Aparat ten nigdy nie za

wodzi i daje p ełnq gwarancję i ochronę właścic ielom przed 

kradzieżq i włamaniem . Na żqdanie wysyłamy za pobra-

niem pocztowem. 

FABRYKA WYROBÓW I NT ER N AL" MARSZAŁKOWSKA 113 
M E T A L O W Y C H 11 TELEF O N Nr. 244-48 

• , WARSZAWA ======== 

DZIAŁ DEMONSTRACYJNY 

AGENCI W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI POSZUKIWANI 
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Tea.tr Aktora nie ogłasza swego programu, nie ma swego 
pionu ideowego, nie głosi haseł państwowo-twórczych, nie. 
mówi, że będzie wystawiał tylko· dzi-eła prawdziwej sztuki. 
Publicroość na podstawie niejednego doświadczenia mogłaby 
bowiem przypuszczać, iż teatr ten może się stawać niekiedy 
przybytkiem t. zw. „podkasanej Muzy". 

Jak wiemy, przyjaźń między narodami zawiązuje się często 
wcześniej na polu kulturalnem, niż politycznem. Jako na
stępna premjera Teatru Aktora zapowiedziana jest znana 
sztuka Sardou „Madame Sans-Gene". Miejmy nadzieję, że 
będzie to pierwsza zapowiedź nawiązania bliższych stosun
ków z Francją . Kto wie, może te przedstawienie przyczyni 
się nawet do porozumienia polsko-francuskiego? 

* 

* 
Dalsza działalność Teatru Aktora odbywać się ma pod 

znakiem samowystarczalności. Po „Madame Sans-Gene" 
projektowane są sztuki Choromańskiego, Słonimskiego, Go
jawi·czyńskiej i Wititlina. 

Z APRASZAMY N A KOLACJĘ 
PO SKONCZENIU PRZEDSTAWIENIA 

DO NAJBLIŻSZEGO 
, 

BARU MIESZCZANSKIEGO 
AL. JER O Z O LIMSKIE NR. 7, TEL. 9-04-15 

TAN I 0-SMACZN IE-DOBRZE 
PIWO DOBRZE PIELĘGNOWANE 

PILZNER ORYGINALNY najtańszy w Warszawie 

+ K O .N C E R T + 
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MYDŁO 

BEBEl 
SZOFMANA 

IDEALNE DLA DZIE-

SKŁAD PAPIERU 

I MATERJAŁÓW 

PIŚMIENNYCH 

„AD AS TRA" 
Nowy Św i at 1 tel . 9-45-77 

p o Ie ca po cenach niskich · 

przybo ry biurowe, szkolne, ga· 

lanteryjne, pió r a wie ' zne, 

ob r a zy i po cztówki 

CI I DOROSŁYCH...._ ______ ......: 

Po przedstawieniu 
zapraszamy do 
najpiękniejszego 
lokalu stolicy 

„C R ISTA L" 
BRACKA RÓG AL JEROZOLIMSKIEJ 

Kuchnia zdrowa 
smaczna 

Ceny przystępne 

-- Wieczorem doborowy koncert= 
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Marja Zarębińska 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mira Zimińska w teatrze Jaracza, to radosne zaprzeczenie 
głupiej mody. W czasie, gdy wybitne aktorki teatralne 
z własnej, czy cudzej woli przeobrażają się na divy operet
kowe, lub rewjowe - Mira Zimińska coraz częściej flirtuje 
z dramatem. Pamiętamy jej „Pannę Maliczewską" , nigdy 
nie zapomnimy zdumiewającej kreacji „W małym domku". 
Cieszymy się zgóry na jej sukcesy w Teatrze Aktora i prosi
my, żeby nazawsze tam pozootała, nie zdradzając Zapolskiej 
z Andrzejem Włastem„. 

Po przedstaw ieniu prosim y 
resztę wieczor u spędzić m ile 
n a f am il ijn y m dan cin gu 
przy dob r e j k o l ac ji w 

Winiarni Ziemiańskiej 
„C A V E A U 
C A U CA S I E N" 
SIENKIEWICZA 8 
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WYTWORNI 
PANOWIE 
ubierają się tylko 

w znanej pracowni 

ubiorów męskich 

Stan i sław 

• 
Milczarek 

Nowy Świat 52 m. 12 
T e I e f o n 6 7 7 -88 

ceny niskie 

U.U DIUJ 11; r WYSZThll;I 1 !· li 

U W A 0 A Ili 

STARE NAWET ZNISZCZONE 

GRAMOFON-V 
PRZY JM UJEMY PRZY KUPNIE 

NOWYCH UDOSKONALONYCH 

REPERACJE 

PATEFONÓW 

USKUTECZNIAMY 

SZYBKO I TANIO 

Pl YTY GRANE PRZEZ RA D J 0 
ORAZ 

OSTATNIE PRZEBOJE 

STALE NA SKŁADZIE 

ADAM KLIMKIEWICZ 
MARSZAŁKOWSKA 154 RÓG KRÓLEWSKIEJ 

OSTATNIE MODELE 

RADJO-ODBIORNIKÓW NA ROK 1935 
PHILIPS e TELEFUNKEN e NATAVIS 



Sztuczny jedwab pierze się 

w Luxie bez zarzutu I 

Co za wygoda i co zo przyjemność, te 

wrażliwy 1edwab sztuczny - prany no 

&imno w Luxie - pozostaje nadal jak 

nowy I Przez nowy Lux sztuczny jed

wab zachowu1e swoia elastyczność, 

mię k k o ś ć o r a z p 1 ę k n Q b o r w ę. 

Znacznie tańszy - a jednak lepszy 
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