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Nigdzie chyba na świecie nie zdarza się tak często, by 
miłość „wybuchała płomieniem" przy pierwszym wejrzeniu, 
jak się to dzieje na południe od f\lp. Nie chronią tu od po
kus ani czarne okulary, ani szpetne znamię na twarzy, ani 
kitel kryjący zgrabne kształty. Te dzitnne środki ostrożności 
przeciwko zakusom lowelasów są bezsilne wobec podstępu 
nocy włoskiej, skoro zechce stworzyć odpowiednią oprawę 
sceniczną dla romansu, mobilizując swoje sztuczki czarno· 
księskie: narkotyczne aromaty, ptasie tryle i poświatę opalo· 
wą, która zdolna jest zachwiać równowag~ najbardziej statecz
nej farmaceutki. Okazuje się wówczas, że apteka w mieści· 
nie górskiej może być wybornym terenem dla przygody ro
mantycznej i że od fenacetyny do małżeństwa - jeden krok. 
Cóż, chemia to siostrzyca alchemii, alchemia zaś przyjaciółka 
czarnej magii. Zresztą przedstawicielki pozornie poziomych 
zawodów byw21ją podwójnie wrażliwe na uroki romentycznych 
sytuac-jl. Snują nawet o nich marzenia, w których królewicz 
z bajki zajmuje poczesne miejsce. F\ ślicznej pannie Lucynce 
należy się w. zupełności spotkante z królewiczem, należy się 
za szare dni spędzane na tłuczeniu w moździerzu mdło pach
nących ingrediencji. Słodkie słówka hrabieg(') trafiają tedy 
na podatny grunt. Miłość kiełkuje, rośnie i zakwita na po
czekaniu, jak za skinieniem dłoni fakira. Rzeczy muszą się 
ułożyć pięknie: hrabia jest podbity bez reszty niezafałszo 
wanym wdziękiem dziewczęcym. 

Wszystko działa na konyść sympatycznej, w miarę roz
sądnej Lucynki: szczodra natura włoska, farmacja, nawet folk
lor, bo hrabia przejął się przeczytaną przy okazji legendą 
longobardzką i aktualizuje ją na swój sposób. Trzeba wie· 
dzieć, że ci Longobardowie, co pili wino najchętniej z czaszek 
wrogów, miewC11i zarazem takie subtelne pomysły, jal< ów 
.dar poranka", posyłany młodej oblubienicy przez jej męża 
nazajutrz po ślubie. Z punktu wid2'enia rygorystycznej mo 
ralności było by lepiej, gdyby hrabia ofiarował Lucynce rękę 
wraz z tytułem nieco wcześniej, jako „dar wieczoru", ale ro· 
mantyczność scenerii rozbrajała nawet przed wojną najbar· 
dziej konserwatywnych widzów. Spycha się po prostu odpo· 
wiedziałność na księżyc. 

Dużo się przewinęło sztuk włoskich na naszych scenach. 
Były to utw~ry różnego kalibru . Znakomitą „Oberżystkę" 
Goldoniego oglądano w Polsce już przed 140 laty. Później 
grano sztuki takich mistrzów, jak Pirandello, Luigi Chiarelli, 
wyrafinowany esteta d'f\nnunzio; grano oryginalne baśni sce· 
niczne fantasty Gozziego, miał u nas powodzenie większe niż 
we Włoszech Dario Nicodemi, wystawiono w swoim czasie 
dowcipną .Modelk~" Testoniego, werystyczną „Dobrą dziew
czynę" Lopeza, efektowną .Uczt~ szyderców" Benełliego i za
bawne żarty Roberta Bracco. Niestety, grano też i preten
sjonalne brednie Rovetty i nieudane komedie, których do
starczyli doskonali skądinąd powieściopisarze i noweliści Bon·· 
tempelłi i Fraccaroli. Na tle włoskich utworów dramatycz
nych drugiej kategorii zrodzona pod słońcem Italii komedyjka 
Forza na „Dar poranka" wyróżnia się dodatnio ·swoją atmo
sferą przyjemnie romantyczną, szczęśliwą proporcją sentymenta
lizmu, niewinności i południowego ognia. Odrobina mało
miasteczkowej barwy lokalnej dobrze w niej kontrastuje 
z .nokturnem" zakochanej pery. 

Maria Bechczyc-Rudnicka. 
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P ę d z I e, 
Lak I e r y 

J. KARPfNSKI 
LUBLIN, ul. 1-go Maja Nr. 23 

FIRMF\ PIOTR OLIKOWSKI FIRMF\ 

LUBLIN, Zarńoiska 27. Dawniej Krak.-Przedm. 68 
poleca: 

z własnej pracowni wyroby skórzane: 

torebki, teki, portfele, walizy i t. p. 
·------------------------------------------------· 

f GNACY PIWOWARCZYK 

RĘPREZENTf\CJf\ BROWf\RÓW 

TYSKIEGO i ŻYWIECKIEGO 

WŁASNA WYTWÓRNIA WÓD GAZOWYCH 

LUBLIN, ul. Ochotnicza 6, tel. 12-28. 

EgzyatuJ• od 1818 r . 

ZAKŁAD ORTOPEDYCZNY 

W. Borczakowska-Grudzińska 
LUBLIN, ulica Królewska 11/11. 

Wyk o n uje: proteiy, gorsety przy 1krz7wleniu kręgosłupa, 
a panty lecznicze, pasy brzuszne pooperacyjne, bandaże ruptu
rowe, wkładki pod płuicle stopy, oraz wszelką re,erację wcho-

FIRM/\ 

dzącą w uk1es ortopecm. 

„O BU WIE" 
LUBLIN, ul. Ś-to Duska 12. 

obuwie damskie, m~skie, korki damskie, 
drewniaczki, sandały dziecinne. 

FIRMf\ 

DUŻY WYBÓR. CENY NISKIE. 

... 
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,ntelier f oto·graf iGzne 
I . 

Laboratorium Prac Amatorskich 

· (JPRIAft 
Kra.owskie · Przedmlelcie 52 
obok poczty. Tel. 19-19. 

ZftKtftD MftlftR8KI 
ftLEHlftftDER- HRZYSZTDń 

Mistrz Cechowy 
Lublin, Nowa 3 . Telefon 29-0S 

Wykonuje roboty malarskie: 
pokojowe, kościelne, zdobni
cze, olejne, lakiernicze, szyl
dowe, tapetowania oraz ró
żne remonty w instytucjach 
rządowych i prywatnych . 

Terminowo i solidnie. 
Ceny niskie 

Firma egzystuje od reku 1'32. 

Wyłączna sprzedaż 

w województwie 

Lubelskim 

artykułów 

POPULARNEJ 

Hstęgownicl Pmbltkowei 

SKl.AD PAPIERU I MAT. 
PIŚMIENNYCH 

K. CHOJNACKI° i 5-ka 

LUB LI N, 

ul. Narutowicza 31, 

tel. 39-88. 

SALON FRYZJERSKI Jo'mf 11~nKn 
Lubił•, ul. Lubartow•ka 29 L~ .Lr U 
Mam zaszczyt zawiadomić Sz. Klientelę iż w moim Safonie Fryzjerskim 
wykonujemy: ondulację trwałą i żelazkową, ondulację wodną najnowo· 
cześniejszą systemem amerykańskim. Farbowanie włosów "W różnych 
odcieniach. Polecam Sz. Klienteli odwiedzenie salonu i przekonanie się. 

JÓZEF KLEPKO -

-. -----------------------------. . I 
I GIOVllCCHIMO FORZllNO 1fJ;, I 
I D f\ R P ··R F\ N K F\ I I I 
I -eh aktach I I przekład I 
I OSOBY: I I Lucyna Bianchi - f\LINł\ ŻELISKf\ I 
I Hrali>ia Karol de Flavi - JERZY MF\RR I 
I Hersylia . - Kł\ROLINF\ LORENC I 

KURSY flXHftlft na MHXZYnftCH 

MARII WIERZBICKIEJ 
LUBLIN, Kościuszki 10. 

Telefon 20-84. 
zatwierdzone przez Kuratorium 

o. s. L. 

Przygotowuje gruntownie do 
pr11cy biurowej. Dla młodzitży 
szk lnej, wojska, Milicji Ob. 
i repartrlantów udziela 1ię 

25% znlikl. 

Informacji I zapisy przyjmuje 
k11nćelari11 kursów codziennie 

od 8 - 20 

AUTO STOP 

AKCESORIA i CZĘŚCI 
ZAMIENNE 

ulica Nowa 3, 

tel. 32-46 

STEFAN 
BURZYŃSKI 

I Hannibal . - K~ZIMIERZ HUBLEWSKI I 
i.-....-..-............ __ -.. ________ I: Radca . . - Wf\CŁł\W Wf\CŁP.WSKI .------~----------....;.1 

I Robotnik . - * * * I f I DDJKI 1vni1 Polecamy bieliznę damską 
i me;ską. Solidne wykąna
nie 1uatowne wzory. No-

wości sezonu. 

Dz I 'a ł perfumeryjny za
opatrzony w wytworne 

ko1metyki. 

KonflkEja l Pulomerla 

,,N I M F ·A" 
LUBLIN 

· Krak.-Przedm. 32. 

I JERz~".i'~~·~~~ZYK CZESŁ:~v;~~ZELECKI I HUR I U 
I _ Kier. literacki: Mf\Rlf\ BECHClYC-RUDNICKf\ · I S l E W" 
L----·-•••••••-•.;.••-•••„---~-~ '' -poleca xnane 

Iść z posrępem - to znaczy - stos,ować 

. I(;§ 11; Go H' 'O ś Ć pff z EB 11- K 0 H' 4 ze swei iakości mydła 
'• i proszki do prania 

, p- elfj'nnł"EI '' do nabycia 
~ we wszystkich sklepach. 

"::..-o- -
Centrala: Poznań • ul. l7Grudnla 19 LUBLIN, Przemysłowa 22. 

Wył4czna śprieaaż na rn. Lublin w f-mie T. G O T Z, Królewska 5, tel. 14.:'10 Telefon 36-23. 



FABRYKA WÓD GAZOWYCH 
· ,,KRYNICA" 

J A R O S Z BK, G R Z Y B i S-ka 
l UB LI N, ulica 1 - go Maj a 12, te!efon 33~53. 

TOWARY TEKSTYLNE 

ST. WIDELSKJ i S-ka 
LU.BLIN, ul. Hipoteczna 5. Tel 15-88 

poleca: doskonale wyroby prywatnego 
przemy siu wlóki ennicze'.go w Bielsku. 

GWARANTOWANY 

MIÓD PSZCZELI 
oraz WŁASNEJ PRODUKCJf: 

[OHIERKI. PIERftlKI. WAFLE Itp. 
ZWIĄZEK PSZCZELARZY 

Spóldz:. z o. o. w LUBLINIE 

Sklepy: Hipoteczna 3 I 1-go Maja 7, 
HUR~ DETA~ 

zwróć uwagę na nuz znak ochronny. 

Naprawa i konserwacja maszyn 
do pisania, liczenia, po- D~MA" 
wielaczy, numeratorow HL 
oraz maszyn do szycia n . 

wł. STEFAN RZEZAK 
LUBLIN, ul. Krak.-Przedm. Nr 28 

(w podwórzu) telefon 34-82. 

Nowoczesny Gabinet Kosmetyczny 
SŁAWY WIĘSYKOWEJ 
ul. Staszica 12 m. 4. Telefon 33-21. 

wykonuje wszelkie zabiegi wchodz~ce w zakres 
racjonalnej kosmetyki. PrzyjE;cia cod 'zi ennie 

od godziny 10-13 I od 15 -17. 

ARA~IA PAL!!~:!.~~ wy 
f. WIDELSKI SPRZEDAŻ 
Lublin, Peowiaków 1 - gmach Teatru Mieiskieg• 

• 

INSTYTUT ablX" ft. Wólclkó••I 
KOSMETYCZNY on Peowiaków 5/4 I p 
Wszelkie zabiegi i porady pielęgnowania urody. Usuwanie wad 
cery: wągrów, wyrzutów, piegów, brodawek, kurzajek. Radykalne 

usuwanie włosów, naświetlania, elektryzacje. 
Przyjęcia od 10·13 I do 15·17 W 6rod.J I 6wlęta lnatytut n.I•· 

· czynny. w ponledzlalkl przyjęcia dla pan6w. . 

JERZY Mf\RR 

FABRYKA MYDŁA i ŚWIEC 
Nf\STĘPCY W f\CŁf\ Wf\ KUCHf\RSKIEGO 

ADOLf·KUCHARSKI I S•ka 
LUBLIN, 1-go Mf\Jf\ 4-a. Telefon 12-13. 

poleca swoje powszechnie zuane wyroby • 



Cement, wapno, trzcina, papa 
biała - czarna, deski i inne 

. materiały budowlane 
poleca 

bUBBbSKI DD·IWI HAnDbOWY 
T. GOLEMAN 

· Lublin, ul. Zamojska 30, tel. 25-29 

SKLEP ZAKŁADÓW ' -
Rzemieślniczo -Wychowawczych 

pod wezwaniem św. Józefa 
LUBLIN, Krako'wskie-Przedmleście 44 (róg Kościuszki} 

poleca 

DUŻY WYBÓR OBUWIA 
i materiałów włókienniczych 

w najlepszych gatunkach. 
CENY UMIF\RKOWF\NE. 

ZAKŁAD 
ELEKTR()-RADIOTECHNICZNY 

Jf\N RUBf\J 
Lub I i n, Krak.-Przedmieście 30 

wykonuje wszelkie prace 
wchodzące w zakres radiotechniki : 
or a z sprawdzanie dokładne lamp 

radiowych. · 

Druk. „Estet:vczaa" - Lllilha ll-21700 


