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W alka wschodu z zachodem! 

· dramat egzotyczny w 6 aktach. 

Największy sukces wytwórni Selznik-Select N. Jork. 
, 

W roli głównej po raz pierwszy: w Polsce fenomenalna 

królowa filmu, gwiazda nad gwiaz.dami. 
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WARSZAWA-KRAKÓW NIEDZIELA 12 LISTOPADA 1922 ROKU. 

EDMUND RYGIER. 
(Wspomnienie pośmiertne. - Do ilustracji na stronie tytułowej). 

Polska sztuka dramatyczna poniosła ciężką stratę. 
W dniu 18 b. m. zmarł w Toruniu zasłużony weteran 
teatru polskiego, artysta dramatyczny niepośledniej 
miary, długoletni dyrektor kilku scen polskich- Edmund 
Rygier. W sztuce aktorskiej był przedstawicielem kie
runku klasycznego, jako znakomity w pewnym okresie 
swej działalności. Wykonawca ról bohaterskich, jako 
dyrektor teatru w Poznaniu i kilku innych polskich 
teatrów zdobył zaszczytną i pełną zasług kartę, która 
imię jego przekazuje następnym pokoleniom. 
, Tradycje najświetniejszej epoki rozkwitu teatrów 
polskich wiążą się z nazwiskiem Edmunda Rygiera, a cała 
działalność jego nacechowana niezwykłem umiłowaniem 
zawodu i rzadką pracowitością, może świecić przykła- · 
dem młodym adeptom, wkraczającym w podwoje przy· 
bytków dramatycznej sztuki. Urodzony w roku 1853 
w Warszawie, po . ukończeniu szkół średnich rozpoczął 
studja 9ramatyczne w szkole Królikowskiego i Chęciń
skiego, a następnie w dobrze zapisanej szkole Emila 
Derynga. Jako jeden z najlepiej ukwalifikowanych adep
tów tej szkoły wstąpił do trupy Anastazego Trapszy 
i tam· praktycznie przygotował się do zawodu artysty 
dramatycznego. Powróciwszy z wędrówki prowincjonal
nej w r. 1879 do Warszawy dopełniał wykształcenia 
teatralnego na kursach literatury Chmielowskiego 
i w szkole W. Gersona, poczem w tymże roku uzyskał 
debiut w teatrze warszawskim w sztuce „ Hans Jurga". 
Zaangażowany w następnym roku przez dyr. St. Ko
źmiana do teatru krakowskiego, przeszedł pod okiem 
wielkiego mistrza teatru najlepszą szkołę aktorstwa i jako 
przedstawiciel ról bohaterskich i dramatycznych stał się 
jednym z filarów sceny krakowskiej w okresie jej naj-

świetniejszego rozwoju. Na tern stanowisku przetrwał 
dyrekcje Koźmiana, Gliksona i Pawlikowskiego. 

Objęcie w roku 1896 dyrekcji teatru polskiego w Po
znaniu otwarło nowy okres w działalności ś. p. Rygiera. 
Dziesięć lat pracy, spędzonej na umacnianiu kre~owej pla
cówki słowa polskiego i budowaniu fundamentów pod 
nowoczesny teatr polski w Poznaniu, pracy podejmo
wanej w najcięższych warunkach politycznych, wśród 
nieustających ścieśnień i prześladowań cenzuralnych 
i administracyjnych, to jedna zaszczytna karta, stwarza
jąca zmarłemu pracownikowi teatru tytuł do niezapom
nianej zasługi, którą historja teatru utrwali na swych 
kartach. Czując ciążącą na sobie odpowiedzialność, roz
winął całą energję bujnego temperamentu, aby dobrze 
spełnić swój obowiązek. Trzeba było nietylko wyrobić 
personal aktorski, ale i przygotować publiczność. Aby 
zwalczyć zobojętnienie publiczności, darzył ją początkowo 
lekkim pokarmem, jaskrawemi bombami i farsami bez
wartościowemi, aby zwolna przejść do repertuaru swoj
skiego i klasycznego, do Fredry, Słowackiego i Szek
spira. A. że brać aktorską uczył do brze, że umiał ta
lenty rozwinąć i na właściwą skierować drogę, o tern 
świadczą nazwiska Jaracza, Osterwy,. Junoszy Stępow
skiego i Brydzińskiego, którzy wszyscy przeszli poznań
ską szkołę Rygiera i wraz z nim budowali podwaliny 
tej ważnej placówki na przyszłość. 

Lata następne zastają ś. p. Rygiera na stanowisku 
dyrektora teatru ludowego ""! Krakowie i we Lwowie, 
na którem rozwijał z wielkim wysiłkiem a nie zawsze 
spodziewanym wynikiem, pracę ideowę. Te lata pracy 
Rygiera nie dawały już plonu artystycznego w dawnem 
podniosłem znaczeniu. Zapał młodości przestał mu do
pisywać - do walki z przeciwnościami sił nie stawało. 
Wśród pracy w teatrach ludowych i prowincjonalnych
stary aktor, niegdyś mistrz sceny,· wracać począł do ma
niery młodości, oszałamiał siebie samego sztucznym 
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i inne do lamp łukow·ych na prąd stały i zmienny 
różnych wymiarów. 

ogni·em i patosem, przed którym broni się -dzisiejsza 
scena i styl gry nowoczesnej. Więc coraz trudniej było 
dostosować się do wymagań scen wielkich i z konie
czności ograniczyć musiał pracę na prowincję. W latach 
wojennych prowadził teatr polski na emigracji w Pradze, 
w r. 1917 prowadził dyrekcję teatru w Lublinie, później 
kiero\Yał wędrownym teatrem plebiscytowym na Gór
nym Sląsku, wreszcie osiadł w Toruniu, gdzie ·za dy
rekcji Frączkowskiego pełnił obowiązki reżysera. Rząd 
w uznaniu jego zasług wypłacał mu skromną emeryturę. 
Zawód, jaki go spotkał w Bydgoszczy, gdzie stanął jako 
kandydat do objęcia tego teatru po Siemaszkowej, był. 
przygnębiającym ciosem dla starego, znającego swą 
wartość weterana teatru. Odtąd wraz ze stłumionym za
pałem do pracy zgasła w nim ochota do życia, które 
mu w latach ostatnich same ciernie niosło i zaw.ody. 
Wygnany ze swego teatralnego królestwą. - niesłusznie 
lekceważony przez młode pokolenie aktorów, gasł z· bo
lesną na ustach skargą biedny król w poszarpanym 
swoim aktorskim gronostaju, aż śmierć litościwa nagłem 
uderzeniem z cierpień go wyzwoliła. 

Bujny talent aktorski ś. p. Rygiera wyznaczył mu 
wśród polskich bohataterów dramatycznych_ stanowisko 
przodujące. Wyrazista, podatna do wszelkiej mimiki 
twarz, potężny głos, ekspresja ruchu, żywa gra ócz, 
sprawne ruchy o klasycznym geście składały się na ca
.łość świetnych warunków tego niepospolitego artysty. 
Temperament nadto wybuchowy narażał go niekiedy na 
zarzyty krytyki, hołdującej zwłaszcza w ostatnich dzie
siątkach lat stylowi dyskretnej gry nowoczesnej, nie
mniej jednak, jako indywidualizm aktorski, był on typem 
aktora klasycznego starej szkoły, o szerokiej rozlewnej 
skali i dużej intuicji konstrukcyjnej. Jego kreacje: Wo
jewoda w „Mazepie ", Derblay w „ Właścicielu Kuźnic", 
cześnik Raptusiewicz, Andreas w „ Teodorze", Otto 
.w "Braciach Lerche", król Lir, Ottello, Franciszek w „Zbój-
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cach" (p.atrz str. tyt.), „ Wróg ludu", „ Kolega Kramp
ton", obok długiego szeregu innych, których cyfra sięga 
300, historja teatru utrwali w kronikach polskiej sceny. 

Smierć zaskoc~yła ś. p. Rygiera w chwili, gdy teatr 
miejski im. Słowackiego w Krakowie · gotował się do 
uczczenia zasłużonego weterana scen polskich obchodem 
jubileuszowym ku uczczeniu 50-lecia jęgo pracy w teatrze, 
przypadającego w roku bieżącym. Swięta tego nie da
nem mu już było doczekać. 

Cześć pamięci dobrze na niwie polskiej kultury 
teatralnej zasłużonego pracownika. Wł. Prokesch. 

KRYTYKF\ KINEMf\TOGRf\FICZN.F\. 
Gdyby ktoś silił się dziś dowodzić wpływu i zna

czenia filmu pod względem kulturalno-oświatowym, zna
lazłby się w położeniu wyważającego drzwi otwarte, lub 
wywożącego sowy do Aten. Film zatacza dziś coraz 
szersze kręgi i obejmuje świat cały w swoje wszech
władne posiadanie. 

Jeżeli . znajdują się jeszcze zagorzali przeciwnicy 
filmu, to dzieje się to nie z winy samego filmu, lecz 
tych, którzy potrafią wyzyskać film dla celów spekula
cyjnych, karmiąc widzów banalnemi, kryminalno-sensa
cyjnemi obrazami i grając na najniższych instynktach 
ludzkich . 

Zgodzić się musimy, iż z pośród wielu środków, 
mających na celu pouczanie szerokich mas ludności, 
najbardziej odpowiada temu zadaniu film , tchnący 
zobrazowanym zbiorem zjawisk i przeżyć, działających 
silnie i trwale na psychikę i rozum ludzki i niezatarcie 
wdrażający się w pamięć każdego widza. 

Ta możność zobrazowania zjawisk · i przeżyć i nie
zacierającego się wdrażania ich w pamięć, stawia film 

. ponad wszystkie inne środki uświadamiające, nawet prasę 
i, skoro tylko technika filmowa zostanie tak dalece udo-

Reż. Joe May · 

„HRABINA PARYZA" 
·Mia May 

Emil }annings Wł. Gajdarow 

"LECHFJL·MA". 
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skonaloną, że drukowane dziś · objaśnienia zastąpione 
zostaną żywem słowem, teatry, odgrywające nie mniejszą 
dziś rolę kulturalno-oświatową, mogą być poważnie 
w swych podstawach zagrożone. 

I przyznać musimy, że film, w zestawieniu z tea
trem, posiada tę przewagę, iż dociera do najszerszych 
warstw społecznych, do sfer najmniej kulturalnych, dla 
których teatry są z wielu względów niedostępne. 

To też dziwić się należy, że krytyka .tak mało 
poświęca dziś miejsca obrazom kinematograficznym, 
ograniczając się jedynie do suchych, krótkich wzmianek 
reklamowych, gdy k_ażda sztuka teatralna znajduje pole 
do poważnych i najbardziej szczegółowych omówień. 

Prawda, że każda nowa situka teatralna, to świeży 
dorobek na polu literatury rodzimej, to twór ducha 
ludzkiego, do~agający się szczególnej opieki, gdy każdy 
nowy obraz kinematograficzny, przeważnie na tematach 

. nieswojskich oparty, nic nowego w nasze życie lite-
rackie nie wnosi. · 

A jednak, już sam ten fakt, że film zatacza w swych 
wpływach kulturalno-oświatowych najszersze kręgi w ka
żdem społeczeństwie, że idee i tendencje padają na 
umysły przeważnie niewyrobione, małouświadomione, 
niekrytyczne, nieumiejące odrążnić plew od ziarna, że 
filmy wyzyskiwane bywają jeszcze dla celów spekula
cyjnych i mogą, zamiast korzyści, wielką wyrządzić szkodę 
społeczeństwu, brak krytyki fachowej staje się rażącym 
w dziedzinie kinematografji. 

Im prędzej potrzeba krytyki takiej zostanie usta
loną, i~ wcześniej nabierzemy przekonania, że każdy 

. wystawiany obraz winien znaleźć właściwe oświetlenie, 
tern szybciej nastąpi uzdrowienie filmu, na które od
dawna czeka poważnie patrzące na zadanie kinemato
grafu społeczeństwo i z takim lękiem obserwujące bez
myślne i krzywdzące ogół obniżanie jego· wartości. · 

Ażeby jednak film mógł sprostać swemu zadaniu, 
mógł służyć celom kulturalno-ośw~atowym, nie zawieść 
pokładanych w nim w tym kierunku nadziei i nie zejść 
na manowce, powinien głosić czystą i rzetelną prawdę, 
która stanowi podstawę wszelkiego pouczania. Uświa
damianie, pozbawione prawdy, tak jak każde kłamstwo, 
osiąga cel odwrotny . . 

Jako lekarz, a więc laik w kierunku techniki filmo
wej, nie mogę nie zwrócić uwagi na rażące, w fałszy
wem świetle wystawiane sceny z dziedziny medycyny. 
Niejednokrotnie już miałem możność stwierdzić, że w sce
nach, w których do chorego czy chorej przywoływany 
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bywa lekarz, ten ostatni zawsze wchodzi do pokoju 
chorego w palcie, i w palcie też niby zbliża ucho do 
klatki piersiowej i w ciągu jednej sekundy już w~isuje 
wyrok śmierci. Innym znów razem na jednym z 'filmów 
polskich, aktor, grający rolę lekarza-chirurga, na sali 
opatrunkowej obmywa ranę wodą z karafki I 

Być może, iż technika filmowa nie pozwala na 
zbyt długie przeciąganie tego rodzaju nużących publi
czność scen; należałoby je raczej zupełnie z obrazu 
skreślić, a nie pokazywać w świetle, urągającem meto
dom badania lekarskiego, obniżającem i dyskredytują
cem w oczach widzów tak pogłębioną dziś naukę, jaką 
jest medycyna. ·Przypuszczam, że z innemi gałęziami 
wiedzy dzieje się nielepiej i dlatego kładę nacisk na 
nieodzowną potrzebę fachowej krytyki w dziedzinie 
kinematografji. Właściwa i poważnie traktowana krytyka 
potrafi odrzucać plewy od zdrowego ziarna i zażegnać 
upadek tak ważnej dziś bądź co bądź dziedziny po-
wszechnego uświadamiania. · 

Dr. A. Fruchtman. · 

Z MUZYKI. 
SEZON TEGOROCZNY W FILHARMONJI. 

Tegoroczny sezon w Filharmonji naszej rozpoczął 
się . w całym blasku atmosfery wielkiej · Szt~ki. Skoro 
na czele naszej pierwszej placówki muzycznej stoi czło
wiek tak wielkich zasług, tak wybitnych zdolności serjo 
organizacyjnych, · możemy z całym spokojem spojrzeć 
w przyszłość, która niesie nam wysokiej miary wrażenia 
estetyczne w najlepszym stylu. Dyrektor Chojnacki 
na pozór skromny, spokojny ·i skupiony w sobie czło
wiek, posiada zapał młodzieńczy duszy, jest naprawdę 
człowiekiem ofiarnym, gdyż tylko na swoich barkach 
dźwiga ponownie wielki gmach - wielką placówkę 
muzyczną, skupia wokoło siebie wszystkich, komu drogą 
jest sztuka. Nie zraża . się niczem, nie myśli o swem 
osobistem „jutrze" - dziś czyni, jak tylko czynić może 
człowiek prawdziwych zasług, ofiarności i poświęcenia. 
Takiemu człowiekowi należy się hołd ! Jeśli nie wszyscy 
jednak doceniają zasługi dyr. Chojnackiego, nie dziwi 
nas to bynajmniej. Jakoż dziwnie po macoszemu traktu
jemy swych bohaterów i najl~pszych ludzi, największe 
indywidualności. Jeśli przyglądamy się . dziś niemal 
wszystkim gałęziom naszego życia, bądź artystycznego, 
bądź społecznego lub politycznego, widzimy, iż „lepsi" 

„Marie .Antoinette" 
Diana Carenne 

Reż. Rud. Meinerf. „LECHFILMA". 
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muszą ustąpić pierwszeństwa gorszym, · gdyż ci lepsi 
nie rozporzą·dzają tą niezbędną dla nas blagą, która 
niekiedy nacechowana czelnością we wszystkich .atomach 
naszego życia, zajęła stanowisko ·bardzo wybitne •.• 

·Dyr. Chojnacki musi walczyć i zwalczać, jednak 
nikt mu nie przychodzi z pomocą, nikt nawet nie po
myśli, iż dając maximum, musi płacić miljony n. p. mia
stu, musi płacić olbrzymie podatki rządowe za co .•. 
za to, iż nie otrzymując subsydjów, utrzymuje pierwszą 
w kr~j u placówkę muzyczną .•. 

Czy doprawdy nie powinien nareszcie pomyśleć 
o tern nasz magistrat, który bez litości czerpie soki 
z insty,.tucji, lub stanąć w obronie nasz Z. A. S. P. ? .. 

Spiewał · w Filharmonji dwukrotnie nasz najzna-
15omitszy dziś śpiewak, nasza chl1:1ba Adam Didur. 
Srodki wokalne i artystycznt tego fenomenalnego śpie
waka pozwalają mu na czynienie śpiewem i wykonaniem 
zdrowej sensacji. . 

O Didurze nie należy pisać sprawozdania zwy
kłego, należy pisać studja, jak trzeba śpiewa~ i jak na· 
leży go słuchać. Didur obok zjawiskowej piękności 
głosu posiada technikę zdumiewającą, która pozwala 
mu realizować w. sobie myśli i efekta. W śpiewie Didur 
był wielkiej miary wirtuozem-artystą, gdyż połączył 

STANISŁAW OCHOCKI. 

PAJAC .. 
(Ciąg dalszy). 64) 

XXVI. 
- Niekoniecznie, kochana, w wasżej sytuacji ma„ 

jątkowej dobrze jest ·. pozwalać sobie na podobne wy.:. 
datki. 

Krynicka zacina wargi i z pod czoła rzuca Annie 
jedno z tych spojrzeń, . jakiemi zwykła podkreślać nie
. domówienia. Niechaj Anna wie, że · ona widzi sprawy 
we właściwem świetle. Niechaj wie! 

- Powinna mama powiedzieć to Aleksemu -
mówi Anna, kreśląc coś obojętnie na skrawku papieru. 

- Mój syn nie lubił zabaw. 
Więc o to idzie? Nie przyszło dotąd na myśl 

Annie, żeby znalazł się człowiek, zdolny jej przypisać 
inicjatywę. Ona i zabawy urządzane dla ' ludu na jar-
marcznym placu! - ~~: ~·\"~~ ~ ;~) · 

- Upewniam mamę, nic podobnego nie <'("I urodzi
ło by się w mojej głowie. Śmieszą mnie:01 deklamacje 
Aleksego. Odciągnąć lud od karczmy, dać mu sposob
ność godziwej rozrywki. • • Co mnie to ostatecznie 
obchodzi? 

- Tak się mówi kochana. Młoda jesteś, . tęskno 
ci do świata. .... 

- Mój świat. • • -- Dziwny uśmiech błąka się 

,,Otchłań pokuty'' 
W t ' . K. t d. '' y worn1: ,, 1nos . u ~a 

Warszawa, Wspólna 33. 

• 

w wykonaniu swem umiejętność zjawiskową z interpre
tacją w stylu wielkim. 

Obok szeregu _arji .i pieśni, tym razem wielki śpie
wak wprowadził nas w podziw wykonaniem „Tarantelli" 
Rossiniego, oraz pogłębioną interpretacją szeregu pieśni 
polskich, wykonanych po mistrzowsku. Spiewała również 
znakomita śpiewaczka rosyjska W. Nieżdanowa. Głos 
jej o cudnej barwie i wielkiej sprawności wokalnej 
trochę już stracił na barwie. Nuty najwyższe nie brzmią 
już ze swobodą dni minionych, jednak to, co daje dziś 
jeszcze ta znakomita artystka jest tak ciekawe, iż słucha 
się ją z niekłamanym zachwytem a nawet podziwia 
się jej staccata; piano i oddech. 

Akompanjował jej doskonale p. Gołowanow. 
i?ensację czyniła ·na środowym koncercie p. Ewa 

Didurówna, córka p. .Adama. Ol>ok wybitnych zalet 
wokalnych, p. Didurówna posiada duszę artystyczną, 
potrafi wzruszać i olśniewać blaskiem swych zasobów 
artystycznych. Ujmująca postać, piękny głos liryczny, 
podatny do koloratury i akcentów mocnych, kryje 
w sobie czar. Przed nami, bezwzględnie nowa wscho
dząca gwiazda artystyczna, większej miary, · którą wi
tamy z całem uznaniem. 

Ogromnem powodzeniem cieszyli się również zna-

po ustach Anny. Dłuższą chwilę zatrzymuje wzrok na 
niezgłębionych błękitach nieba. 

- Nie zapieraj' się, duszko. Trudno! Ty artystka .• 
Czegoś innego ci potrzeba, niż kluczyków przy pasku 
i krzyku dzieci. . 

- W każdym razie nie widoku wyścigów w wor
kach i popisów kuglarzy ••• - rzuca porywczo Anna. -
I nie tłumu, na miłość boską! ·Nie tego cuchnącego 
robactwa! Artystka. • . - śmieje się krótkim, gorzkim 
śmiechem. - I to nieprawda. 

. - Mniejsza z tern, kochana. Ja wiem i ty wiesz 
jak jest. Moim obowiązkie1n ostrzec. Ja rachuję ..• 
Aleksy wciąż ode mnie pożycza. 

- Nie należy dawać. Prosiłam -mamę wielokrotnie. 
· - Przypuśćmy, że ja wolę wiedzieć ,1:

1 o waszych 
wydatkach. .. 

- O wydatkach Aleksego - akcentuje Anna. -
Nie biorę w nich żadnego udziału. 

- Dajmy na to. • . - ironiczny błysk oczu 
w stronę synowej. Gdyby zechciała patrzeć bezstronnie, 
wygląd Anny byłby aż . nadto przekonywującym dowo
dem. Zaślepia ją miłość dla syna. Musi go czemś 
usprawiedliwić. . 

Chorobliwa drażliwośc Krynickiej szuka sobie 
ofiary. W dręczeniu synowej znajduje prawdziwą rozkosz. 

Irytuje ją spokój Anny, stuk ołówka, z pod któ
rego wybiegają na papier korowody djablików i chmary 
nietoperzy. Stale w ten sposób przyjmuje zaczepki 
świekry . 
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• komici wiolonczeliści pp. Foldessy · i Gerardi oraz 
skrzypek Press. 

Dyrekcja wielkich koncertów symfonicznych spo
czywa i nadal w mocnych dłoniac·h znakomitego na
szego kapelmistrza p. Emila Młynarskiego. Słowo naj
większego uznania należy się i p. Ursztajnowi za 
akompanjament, nacechowany wielką sprawnością techni-
czną i umiarem artystycznym. D. 

• 

OTWARCIE TEATRU P-OLSKIEGO 
W KATOWICACH. -

-
Na ziemi śląskiej., gdzie długo mowa nasza była 

gnębiona, pol$kie słowo, polska pieśń i polska muzyka 
rozpoczęły swą . misję kulturalną. Od pierwszej chwili 
nawiązała się nić szcz_erej sympatji między sceną a wi· 
downią. Artyści .zrozumieli, że mieć ich tu i słuchać 
pragną, publiczność odczuła, że artyści ~hcą jej dać, 
co mają nąjdroższego, swój talent. i .sum ·ienną pracę. 

Gdy mowa·· o otwarciu polskiego teatru w Kato
wicach, należy przedewszystkiem żłożyć gorącą ·podziękę 
za trudy i -starania w tym kierunku dr. B.ocheńskiemu 
i Wojciechowi Korfantemu, niezmordowanemu strazni-

' 

Czerwone ___ plamki wybijają się na policzki Kryni-
ckiej - .za.pala się do walki. 

~ 0 .ddalasz .niańkę, kochana·? Ali . riie protestuje? 
Anna rspogląda jej w oczy wzrokiem człowieka, 

który przenika tajniki cudzych myśli i zawczasu opan
cerza się przeciw pociskom. 

- Służbą żeńską rządzę ja sama. 
- Tu są okoliczności wyjątkowe. Rozumiesz, jak 

jest. . . A wiesz, kochana, mnie jej szkoda, sprytna 
jest. Jabym ją chętnie wzięła. 

- · Od jutra będzie do rozporządzenia mamy. 
- Dziękuję, kochana. 
Uprzejmość synowej wyłącza inną odpowiedź. 

Anna nie dała się sprowokować. · Rysuje i milczy, prze
żywając nieopisane męki. Ani jeden z pocisków nie 
chybił, a ostatni ugodził ją w samo serce. 

Nienawiść Krynickiej przenosi się, jak płomień, 
do duszy Anny. 

W podobnym wypadku kążda uczciwa kobieta 
zdobyłaby -się na solidarność. Zachwalała, stręczyła 
synowi tę dziewkę, zatrzymuje ją teraz! Taki czyn nie 
da się usprawiedliwić chorobą. 

Okrutne, mściwe pomysły · kłębią się w głowie 
Anny. Gdyby nie dziecko, nie złotowłosy, jasny chłtYp
czyk z oczyma błękitnemi, jak wrześniowe niebo ! ... 

Dławi wolą szloch wewnętrzny i nakazuje spokój 
drgającym ustom. . 

Podnosi się z miejsca, niechętnym ruchem gościa, 
któremu jest zbyt dobrze, aby ~ię żegnał bez żalu. 

,,().tchłań pokuty'' 
Wytwórni: „Kinostudja" 

. -

Warszawa, Wspólna 33. 

kowi praw polskich na śląskiej ziemi. Ich . niesłabnąca 
energja święci dzisiaj prawdziwy triumf. 

Otwar.cie teatru . rozpoczęła w .niedzielę 8 paź
dziernika o 12-tej w _południe . uroczysta akademja. 
Teatr wypełnił. się po brzegi wyborową publicznością, 
która w skupieniu wy;słuchała przemówień, produkcyj 
muzykalnych, deklamacyj. / · · 

Orkiestra t~atralna po~ batutą p. Kirsteina ode
grała naprzód „Rotę" Konopnickiej, której wysłuchano 
stojąc. Następnie artysta dr~matyczny, p. Leśniewski 
wygłosił Prolog, napisany .1 przez Tadeusza Kończyca, 
{wiersz ten podajemy na innem miejscu), poczem pre
zes sądu apelacyjnego dr. Bochef1ski, przewodn. Tow. 
przyjaciół teatru ,polskiego, :wygłosił odczyt p dziejach 
tego Tow. i zadaniac·h · teatru polskiego na Sląsku. 

Po odegraniu przez orkie&trę „Bajek" Moniuszki, 
przemówił poseł Korfanty, w~tany hucznemi oklaskami. 
Korfanty wskazał na wielkie znaczenie chwili dziejowej, 
w której Geniusz Polski obej.muje w swe władanie · 
gmach, zbudowany dla germanizacji ludu śląskiego. 
Mowca przypomniał, że kiedy mniej więcej przed 15 
laty sejm pruski przyznał subwencję na ten teatr, za
strzegł sobie, że -nigdy nie będzie on użyty na przed· 
stawienia polskie. Stąd też widocznie umieszczono na 

~ Odchodzisz, kochana ? 
~ Koni pewno nie napoili, pójdę sprą wdzić. 
- · Zaj~z , wieczoreµ-i, ~mileńka_ . . - Pogawędzimy przy 

herbatc~. · · 
- Postaram się. 
Teraz tylko się uśmiechnąć . i wyjść pewnym kro

kiem. Zdóbyła się ńawet na pocałowanie wyciągniętej 
przychylnie dłoni świekry. 

- A jednak- to jest człowiek •.• - decyduje· 
Krynicka, w porywie niespodziewanie zapalającej się 
w głębi chorego mózgu pewności. Zośka pójdzie precz! 
Niekoniecznie i Aleksy jest święty. Ja wiem jak jest .•. · 
A ona ma charakter. • • Wychyla się oknem i patrzy 
za synową, dopóki nie zniknęła w drzwiach stajni. 

Na odgłos cichego rżenia, coś załamuje się w du
szy Anny. Wślizguje się pomiędzy konie, otacza ramio
nami wytarte chomontem szyje. Wydaje jej , się natu
ralnem, że między zwierzętami szuka lekarstwa na rany, 
jakie .potrafią zadawać tylko ludzie. . W ar nienawiści, 
zatruwającej krew w żyłach, przechodzi powoli w głę
boki, bezbolesny smutek. Łzy płyną cicho, bez łkań. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

r:t::7~~r.ir:t::.7~~r.ir:t::7~~r.ir:t::Y~~r.ir.t::7~~Y:t 
~ .... ~~ .... ~~ .... ~~ .... ~~ .... ~ 
KUPUJCIE . 8°/0 POŻYCZKĘ ZŁOTĄ. 
~····~~····~~····~~····~~····~ ~~~..,("::'J.!A~':e~..,("::'.\.!,l~~~""::A!.ł"!).~~.t."::J.!A~~~""'::J.!A 
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HUMOR cr::n ŻART cr::n SATYRA a IRONJA a Gł.ĘBSZE ZNACZENIE. 

Tor~Ao!Ro »>STAN' CZYK« ~o . WIECZORNICE ARTYSTYCZNE. 
_.-:;- J _.-:;- J BILETY WCZEŚNIEJ DO NABYCIA u A. CHODO-

(KAROWA 18) 

froncie gmachu napis „Deutschem Wort, deutscher 
Art", który do niedawna na. nim widniał. Dziś 
gmach ten do Polski należy i polskie w nim 
brzmieć będzie słowo. Polacy nie będą jednak po· 
stępować według przykładu pruskiego i sztuka obca 
znajdzie tu swój przytułek, bo Polacy pojmują sztukę 
jako duchowy skarb wszystkich narodów dla postępu 
całej ludzkości. 

Aldona Jasińska 
w roli Bony w „Królewskim jedynaku" Rydla. 

W końcu złożył Korfanty dyrekcji i artystom ży· 
czenia owocnej pracy i sukcesów artystycznych. 

Dyrektor teatru dr. Wierzbicki w przemówieniu 
swem oświadczył, że dyrekcją i artyści świadomi są 
swego wielkiego zadania . na Sląsku i zapewnił, że sta
rać się będą spełnić je z pożytkiem dla sztuki i narodu. 

,,Otchłań pokuty'' 
Wytwórni: „Kinostudj8." 

Warszawa, · Wspólna 33. 

g WIECKIEGO (KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 9). 
„ 

Zwracając się do publiczności, wzniósł okrzyk na cześć 
G. Śląska. Orkiestra zagrała ,,Jeszcze Polska nie zgi
nęła", na czem zakończyła się uroczystość. 

W uroczy~tości wzięli udział wojewoda Rymer, 
wicewojewoda Zurawski, prezydent Calonder z sekreta
rzem i szereg przedstawicieli władz cywilnych i woj
skowych oraz instytu~ji społecznych. 

Uroczystości teatralne rozpoczęła w dniu poprze-

J ó z e f L e:ś n i e w s k i 
w roli Króla Zygmunta .I. w "Królewskim jedynaku" Rydla . 

dzającym akademją I część trylogji L. Rydla „Królew
ski jedynak" z Wacławem Nowakowskim w roli tytu
łowej. Królową Bonę grała występująca gościnnie ar
tystka teatrów miejskich z Warszawy Aldona Jasińska, 
wysuwając się na plan pierwszy. Utalentowana wysoce 
artystka nie tylko świetnym wyglądem, ale i wyrazistą 

• ozyszcze 
Wytwórni: „Pol/i/ma" 

Warszawa, Moniuszki 11. 
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,,Otchłań pokuty'' 
• 

Wytwórni: „Kinostudja" 

Warszawa, Wspólna. 33. 

mimiką, . głosem brzmiącym czysto, siłą dramatyczną 
i majestatem "'' roli kr~lowej, stworzyła kreację. Do
brym królem Zygmuntem I był p. Józef Leśniewski, 
oraz p. M. Hryniewiczówna i , p. Petrzycki (jako · ... ma
larz dał piękne pomysły dekoracyjne). 

Nazajutrz odegrano „Halkę" Moniuszki pod kie
runkiem kapelmistrza Stoińskiego; ze znakomitą w ty
tułowej partji H. Skwarecką z Warszawy i H. Mille· 
rem, jako J ontkiem. Role większe przypadły w udziale 
p. W. Stróżyńskiej, W. Wierzbickie1nu i Czesławowi 
Rawicie. Opera wypadła doskonale~ to też nie szczę
dzono artysto·m i dyrekcji objawów uznania. Huraga
nowe oklaski i okrzyki brzmiały długo w sali teatral
nej, która od dziś stała się dla Polaków górnośląskich 
ukochaną świątynią sztuki ojczystej. ( jp.). 

. -

NOWY FILM POLSKI. 
W ostatnią niedzielę 15 października 1922 odbyło 

się w kinoteatrze „Pan ~ inauguracyjne wyświetlenie 
obrazu filmowego p. t. „D'Elmoro Walka o ·skarby", 
wytwórni kinematograficznej „Ines Filqi" w · Warszawie, 
który licznie zgromadzonej. publiczności sprawił praw
dziwie miłą niespodziankę. 

Wśród obecnych zauważyliśmy: z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych ministra · pełnom. Bertoniego, mi
nistra pełnom. Targowskiego, b. ministra Skirmunta, 
dyrektora Motawskiego, wicedyrektora Wasowskiego; 
z Ministerstwa Skarbu wiceministra Mikuleckiego i dy
rektora Zaczka ·: z Ministerstwa Przemysłu . szefa Wy
działu Prasy Jackowskiego; z poselstwa jugosłowiań
skiego ministra Simica i ministra Jankowicza z bawiącą 
w Polsce misją jugosłowiańską: z poselstwa rumuńskiego 
ministra Florescu i attache Tranda Firescu; z posel
stwa greckiego charge d' affaire Watykiocy; z posel
stwa japońskiego attache Jamawaki i mjr. O kabe; 
z poselstwa łotewskiego ministra Nuksza; z poselstwa 
czeskiego ministra Maxa; z poselstwa austryjackiego 
ministra Posta i z poselstwa finlandzkiego charge 
d' affaire Erik Erstrom. · 

Z . żywą radością można stwierdzić, że wytwór
czość filmowa polska w obrazie tym stanęła na pozio
mie najlepszych filmów zagranicznych i to zarazem pod 
względem reżyserji gry artystów, jako też szczególnie 
pod względem techniki wykonania, bogatego wyposa
żenia dekoracji i całego mise en scene. 

• ozyszcze 
. 

Wytwórni: „ Polji/ma" 
Warszawa, Moniuszki 11. 

Z grona wykonawców pa pierwszy plan wysuwa 
się znakomita nasza artystka p. Helena Zahorska, 
która w tym swoim debiucie filmowym stanęła na po
ziomie pierwsżorzędnych . gwiazd filmowych. Obok niej 
na pierwszy plan wysunęli -się p.- Jan Kucharski i p. 
Witold ·Kunce~icz. Gra p. Heleny Wintoro.wskiej i ca
łego szeregu wykonawców ról drugoplanowych wzbu
dziła ogólne uznanie naszej publiczności. 

Na · podniesienie .zasługują przepiękne zdjęcia 
wplecionych w akcję ' tańców_ rytmicznych p. A. Pasz
kowskiej z jej zespołem _ na otwartej scenie parku 
Łazienkowskiego i znakomicie, w zdjęciach oddane, 
widoki Zakopanego, gdzie ~ię odbył~ znaczna część akcji 
dramatycznej. 

Film ten kilka dni przedtem był demonstrowany 
w Belwederze, -w · obecności p._ Naczelnika Państwa 
i zaproszonych przez niego osób. . 

· Ze szczerem zadąw-olehiem witamy ten pierwszy 
film polski, który wzbudza nadzieję, że w krótkim cza
sie rodzima wytwórczoś·ć filmowa zastąpi importowane 
z wielką szkodą materjalną dla kraju filmy zagraniczne. 

Film ten przyjęła do eksploatacji znana ze swej 
ruchliwości agencja k~nematograficzna „Petef" w War-

• szaw1e. 

TEATRY WARSZAWSKIE. 
Z OPERY. 

.. W „Fauście" i „Tosce" wystąpił na wielkiej scenie 
chluba . Polski, p. Adam Didur. Nową dla Warszawy 
kreacją był „ Scarpio" w Tosce . . Adam Didur jest 
wielkim śpiewakiem, wielkim w technice śpiewu i sceny. 
Jego inteligencja, poparta ścisłą wiedzą i wyczuciem 
momentów psychologicznych, stwarza chwile niezapom
niane. Widzieliśmy w Warszawie najlepszych Scarpiów, 
Kaszmana, Viglione Borgese, Straciorege Giraldoniego, 
Magini-Colettiego, jednak interpretacja Didura przeszła 
wszelkie nasze_ oczekiwania i na zawsze utrwaliła się 
w naszej pamięcL Didur miał grozę Kaszmana, sarkazm 
i cynizm Borges' a, lecz w samej interpretacji, w trakto
waniu poszczególnych momentów był ciekawszy, gdyż 
rozporządza znacznie większą t_echniką i szerzej objął 
całość. Przez cały czas Didur skupiał na sobie uwagę 
widzów i w momentach kulminacyjnych wstrząsa~ salą 
potęgą swego żywiołowego temperamentu i siłą wyrazu 
dramatycznego. 

„TEATR NO Y'' ======= · DZIŚ 
„BLONDYNKA" GILBERTA 

WARSZAW A·, MARSZAŁKOWSKA 125. 
POCZĄTEK PUNKTUALNIE O GODZ. 8·30 WIECZÓR. 

Z NIEWIAROWSKĄ, DOBOSZ-MARKOWSKĄ, 
WŁ. I N. SZCZA WIŃSKIMI. 
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• ozyszcze 
Wytwórni: D 1r.t ·l · ,,_ ,,ro Jl .ma. · 

Warszawa, ·Moniuszki 11. 

Świetnym partnerem był p. Ignacy Dygas - Ca
roradossi. Jako śpiewak przez cały czas pozostawał na 
wyższych szczeblach sztuki wokalnej, _ imponując pię
knością swego głosu, świetnie wyszkolonego. 

O „Mefiście" Didura mówiliś~y o.bszerniej, a po 
ostatnim jego_ występie dziś to tylko do_damy, iż jestto 
kreacja w wielkim stylu i oryginalnie ujęta. „ Fa ust em" 
był p. Woliński śpiewak, który nigdy nie zawodzi 
mniej wybredną publicznośc przy atakowaniu wysokiego 
„C". W całości jednak był nikły," an~miczny, a więc 
apatycznie słuchany i obserwowany. · 

* * * 
Obiecujący, ciekawy i bogato wyposażony przez 

naturę p. Orda, · wystąpił w „Rigolecie".' i „Oneginie." 
Obecny stan zasobów wokalnych . p. Ordy budzi wielkie 
zaniepokojenie. Nie chcemy omawiać przyczyny chwi
lowego upadku głosu tegb świetnego artysty, jednak 
poczuwamy · się do obowiązku zaznaczyć, iż występ.y 
p. Ordy w tym sezonie nie zaliczamy do szczęśliwych. 

·P.' Gruszczyński wystąpił jako „Otello." Kto pa
mięta go przed kilku laty, ten z. żalem skonstatować 
n1usiał fakt, iż głos śpiewaka - wyraźnie stracił na 
sile i barwie. Jako artysta chwilami budził zachwyt, 
chwilami irytował niedostatecznym pogłębieniem i zro
zumieniem odtwarzanej postaci. I 

* * * 
Jako Muzetta w „Cyganerji" wystąp~ła rokująca 

największe nadzieje na przyszłość p~ E~ Didurówna. 
Jej głos doskonale jest opr~wny a przedewszy~tkiem 
wielki, oryginalny, pełen natchnienia i' uroku talent 
czynił wrażenie niezatarte. Didurówna bądź w umie
jętności operdwania efektami dynamicznen1i, bądź w cie· 
niowaniu lub akcentacji, potrafi odźwierciedlić gamy 
uczuć, odźwierciedlić drgania duszy. Przed nami była 
artystka dużej miary, w niedalekiej przyszłości może 
nawet wielka. . • · 

Pod adresem dyre~cji opery zaznaczamy raz jęszcze, 
iż operę należy · całkowicie ,~odnowić·", gdyż obecny 
stan nie nadaje się do krytyki, lecz nagany. D. 

::::::::::::::;:::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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TEATR POLSKI . 

„ DJ ABEŁ" Molnara. 
M. Kamińska, J. Leszctyński. J. Warnecki, Al. Leszczyńska . 
(Kostjumy p. Kami.ńskiej wykonane wj pracowni G. Zmigrydera) . 

TEATR MAŁY. 

„SYN CASANOWY" Lothara. 
P. Łuszczewski, p. Ćwiklińska, p. G.rahowski. 

(Toalety p. Ćwiklińskiej z prac. G. Zmigrydera). 
Fot. St. Brzozowski. 

TEATR NOWY. 
„Blondynka", operetka w 3-ch aktach j. Krena 

i C. Kraatza. Muzyka ]. Gilberta. 

W tej operetce kilkakrotnie mówi się o cielęcinie, 
wieprzowinie, bigosie. Rzeczywiście utwór Krena i Kraa
tza mocno zalatuje tanią niemiecką garkuchnią. Woer
bke, W eintraub, Kulicke - oto nazwiska bohaterów 
„Blondynki". Najpospolitsze mieszczaństwo. Firma, han-

CYRK WARSZAWSKI BOGATY PROGRAM 
LISTOPADOWY. DYR. ST. MROCZKOWSKI. 
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dlująca smarami, papa, grający na puzonie, poeta, kle
piący po brzuchu swego teścia - taki gulasz, podlany 
lichym sosem gilbertowskiej muzyczki, podała nam 
dyrekcja Teatru Nowego. . 

Dlaczego ? Poco? Czemu wygrzebuje się wypło
wiałe „Blondynki" z 1915 roku? To już pozostanie 
tajemnicą kierownictwa tego teatru, który, zdaje się, 
już ostatecznie stoczył się do poziomu rosyjskich dru
gorzędnych scen operetkowych, grających brutalne bomby 
ze spacerem artystów po widowni. Przedtem idee takie 
propagował p. Dowmunt. Teraz pp. Niewiarowska i Szcza
wiński, nasiąknięci rosyjską szkołą operetkową, poka
zują nam wschodnie zabobony. A tymczasen1 Zachód 
całkiem innemi kroczy drogami. Nikt d z i s i aj nie gra 
w Wiedniu i Berlinie sztuk z przed lat ośmiu. W zna
wia się tam tylko rzeczy wartościowe. Nie każe się 
widzom patrzeć na pas bost·ona, tańczone w tempie 
dawnego wiedeńskiego walca, na foxtrota, odtwarza
nego pod muzyką starego rheinlaendera. To są dziś · 
już tak rażące anachronizmy, że wzdycha się wreszcie 
po kilkunastu numerkach iście nacjonalnych kompozycji 
Gilberta, do wkładek. Wkładki były właściwie jedynie 
ciekawszemi momentami premjery. Gilberta uratowało 
parę nowoczesnych shimmy, z których jedno do· sty
lowych „figurek z porcelany" było zupełnie fałszywie 
dobrane, drugie zato, w takt którego gentlemani, sie
dzący w · krzesłach, zapinali na widowni sukienki pp. 
Dobosz-Markowskiej, Niewiarowskiej et Comp., było 
pomysłem bardzo udanym. 

Naogół nie uratowało to jednak tonu przedsta
wienia. Byliśmy w niemieckiej garkuchni. Menu było 

,,Otchłań pokuty'' 
Wytwórni: „Kinostudja" 

Warszawa, Wspólna 33. 
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stanowczo zbyt wielkie. Obżarstwo warszawskich rnie
szczuchów ma tak~e swoje granice. W końcu przesta
liśmy się już orjentować, co jest właściwie nowowysta
wioną operetką, a . co na gwałt wło·żonym w libretto 
„kawałkiem", baletem, promenadą, manicure, mufką ... 

Raz jeszcze podkreślić muszę na tern miejscu ob
niżanie poziomu widowiska, przez narzucanie publicz
ności różnych wkładek i tricków. W ten sposób ope
retka nie jest operetką a zlepkiem, łataniną. Tylko 
re v u e jest szeregiem lepszych i gorszych numerów. 
Operetka musi posiadać ciągłość w librecie i muzyce. 
Musi mieć ostatecznie · jakąś, choćby najbardziej po
ziomą, linję. Linja Teatru Nowego jest zygzakiem, wy
rysowanym przez niedzisiejsze·go kaligrafa, który sili się 
na ornamentacje starych, zapomnianych wzorów. W Te
atrze Nowym powinna być · operetka popularna. Rozu
miem. Popularność jednak to nie _ trywjalność. 

Te cierpkie uwagi nasuwają się tembardziej, że 
pp. Niewi"rowska, Dobosz - _Markowska, Redo, Szcza
wiński są siłami nieprzeciętnemi, · że baletem kieruje 
majster nielada p. Lawiński, że przy pulpicie kapel
mistrzowskim siedzi zawsze czujny p. Kochanowski. 
A więc Teatr Nowy ma dane, aby tworzyć, aby coś 
pokazać. . 

W „ Blondynce" właśnie wykonanie było daleko 
lepsze od samego utworu, który grano. P. Niewia ... 
rowska miała rozkoszne momenty, zwłaszcza jako za
zdrośnica. -p. Dobosz - Markowska czarowała zacięciem 
nieporównanem. P. Szczawiński śmieszył n·iekiedy na
prawdę. P. Redo . . . p. Redo nie miał n.ie do popisu. 
Dlaczego zlekceważono tego świetnego artystę? Smutni 
byli PP.· Łaszczykówna, Hors·ki i N. Szczawińskt 

P. Kochanowski, dyrygując, tąsknił zapewne do 
bardziej artystycznej operetki. 

Andrzej Włast . . 

·TEATR REDUT A. 

„Tragedja ·Eumenesa", ·,komedja w 4-ch aktach 
Tadeusza Rittnera. Reżyserował Jan Kochanowicz. De
koracje projektował . K,amil Witkowski. 

(Ciąg dalszy}. 

Najcichsze, najotlltidniejsze ustronie .parku ma 
stanowić teren .dJa dalszych -przygód Eumenesa. Ale 
dekorator ·i w Il-gim .a~cie się uparł i kazał akcji roz
grywać się u pałacowych wrót. P. Witkowski chciał 
gwałtem, ażeby cały pałac widział Tyrana i Walerję 

. . 

T-Ef\TR „QUI PRO QUO" B 
;~ 

Główny reżyser 

JRN Pf\WŁOWSKI. 

CODZIENNIE. 2 PRZEDSTf\WIENlf\ x . Kapelmistr..z _ 
:s( 

pod dyr. J .. BOCZKOWSKIEGO. (S Z. WIEHL.ER. 
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na schadzce. Ach f jak prześwietnie udawał się ten akt 
do groteski - nawet ·zoffenbachizowanej, jak sobie tego 
życzyli panowie reŻ}serzy. Wszystko bogactwo raju, 
pomimo, że nie na Bałkanach leżał, ale w dolinie eu
fratesowej, to bogactwo, . o którem tak wiele i tak 
wspaniale opowiada nam w „Salome" Herodes, można 
było sparodjować - mimo, iż z intencjami autora by
łoby to w rażącej niezgodzie. Ale i to nawet możnaby 
darować. Tylko nie te forteczne mury, przeciw którym 
chciałoby się z rozkoszą wytoczyć 42 calówki. Czemuż 
nie skomponował dekoracji do II-go aktu malarz w tym 
samym charakterze, co do III-go, t. j. groteskowej -
uratowaną by została przynajmniej przewodnia myśl, 
honor logiki. A tak - jedna z nich stanowiła oprawę 
dla rewolucyjnego drainatu Tollera, podczas, gdy druga 
bawiła wzrok, jak zabawka z choinki. Nonsens ten 
ukoronowano następującym efektem świetlnym :. zachód 
słońca i wschód księżyca umiesiczono jednocześnie na 
jednej i tej samej płaszczyźnie prospektu I 

Akt III-ci w pomyśle bardzo ucieszny, przedsta
wiający łupinę dziecięcego okręciku, dobił sztukę do 
reszty. W 1-ym akcie mogli aktorzy od biedy po sce
nie chodzić, w Il-gim z trudem mogli się byli rozłożyć 
na ławce (ostatecznie - rozłożyli się I), w IIl ~ im mu
sieli tylko stać nieruchomo. Kukła w „Kasperltheater" 
ma więcej swobody · ruchu. I gdybyż to szło o scenę 

. z jakiejś sztuki pasterskiej, wymagającej jedynie kate
dry, - albo o „Męża z ekspressu" djalog Wroczyń
skiego, wymagający tylko urządzenia coupe w nicej
skim pociągu, gdybyż szło wreszcie o scenę: ,,.Za
grajmy w-kupki!" z wodewilu „Z.a oceanem", pomysł 
p. Witkowskiego, polegający na zwężeniu dla aktora 
sceny do jednego metra byłby. arcyudany. Tu jednak 
chodziło o piratów, „ o dzicz, szeroką, brutalną. nietylko 
w groteskowem słowie, ale i w groteskowym gieście. 
I Krzewiński i Kochanowicz starali się jaknajdowcipniej 
akcentować każdą złośliwą aluzję ·autora, wydobyć 
z tekstu wszystkie pointe'y, ale mając · skrępowany 
każdy giest, jak gdyby poprzywiązywani do masztu, -

• 
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dali tylko, z winy dekoratora 1 I J tego, czego od nich 
żądał autor. Ażeby do reszty stłumić uśmiech poety -
i tutaj, zamiast słonecznego południa, dano pożarną 
łunę zachodu. Swiatło białe kłóciłoby się z czerwienią 
skał i zieloną barwą · okrętowego kadłuba. 

Kończę ze stroną malarską „Eumenesa"; mus;ę 
tylko słowa wielkiego uznania złożyć p. Witkowskiemu 
w podzięce za pyszne kostjumy. One były groteskowe, 
one miały w sobie Offenbacha, o którego tak bardzo 
dekoraterowi i reżyserom . chodziło. Kostjumy pań: 
Braun-Mysłakowskiej i Hohendlinger, Kuncewiczówny, 
Krzewińskiego i Chmielewskiego, były, w swoim ro
dzaju, prześliczne ! 

. Tyl~o z tym o.kr1cikiem jeszcze. Dziesiątki sesji 
z licznymi malarzami nie dały pozytywnego rezultatu. 
Rózwiązanie nafomiast sprawy było tak łatwe ! Pokład 
st_atku powinna była stanowić całkowita przestrzeń 
sceny; w chwili, kiedy autor każe piratom przybić do 
brzegu, załoga statku lądowałaby na widownię; tak 
samo ucieczka Titelji odbywałaby się przez widownię. 

(Dokończenie nastąpi). . 

E. A. Domański. 

TEATRY. KRAKOWSKIE. 
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO . 

„To, co najważniejsze", sztuka w 4 aktach N. 
}ewreinowa. Reżyser: Zygmunt Nowakowski. 
. Przed kilku miesiącami ;zamieścił „Przegląd War
szawski" artykuł prof. Romana Dyboskiego o teatrach 
w Rosji współczesnej, w którym autor, omówhvszy bie
żący repertu(r tamtejszy i sposób wystawiania sztuk, 
dostosowany do wymagań chwili, wprost entuzjastycznie 
wy~a~a. si~ o now.ei sztuce J ~wreinowa „ To, co naj
waznie1sze , grapeJ . w "· Moskwie, w Teatrze drama-
tycznym. , · - . 

~ntuzjazm prof. Dyboskiego usprawiedliwiony, bo 
J ew.re1now wprowadza nas rzeczywiś~ie „ w słone cz ny 
sw1at zdecydowanych ideałów". Odczuwamy 

. ~o ~szyscy? .m.y, r_nającr. blade za!edwie pojęcie o nędzy 
zy~1a w dz1s1eJSZeJ - ~OSJI? ze skupioną uwagą _ i rO$nącem 
za1nteresowan1em siedzimy przebieg akcji, a przede· 
wszystkiem zaciekawia nas niezwykłość pomysłu na 
temat stosunku między teatrem a życiem. Silniejszych 
bez wątpienia wrażeń doznawała w moskiewskim teatrze 
sponiewierana część tamtejszego społeczeństwa, słuchając 
sztuki .Jewreinowa. Dla niej stał się on tym swoim 
„dla Jednych dramatem, dla innych ko
m e d j ą "· - prawdziwym duchem-pocieszycielem. 

. Pochodząc z arystokratycznego rodu i rozporzą· 
dza1ąc dużym ~ajątkiem, zajmuje się J ewreinow teatrem 
od lat szeregu, nie tylko z wielldem zamiłowaniem 
i gruntowną znajomością . rzeczy, ale i z własną ideą, 
któr-ą stale, świadomie i .celowo usiłuje urzeczywistnić. 
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Jest zwolennikiem teatru nierealistycznego. W swoich 
dążeniach nie jest odosobnionym, mając w Meyerholdzie 
i księciu Wołkońskim sprzymierzeńców. Razem tworzą 
trójcę wyznawców tej samej idei. 

Terenem pozytywnej pracy J ewreinowa był teatr 
retrospektywny, który prowadził w latach 1911 i 1912, 
z dużym nakładem kosztów i trudu. Jako teoretyk wy
dał dzieła głęboko pomyślane, jak „Teatr dla siebie" 
(2 t.), „ Teatr jako taki" (2 t. z ilustracjami), „ Teatr 
dla dzieci", „ O pochodzeniu dramatu" i inne. W nich 
okazał się zdecydowanym stronnikiem t e a tra l n o ś c i 
samej prze z się, \\r'idząc jej przejawy na każdym 
kroku, w obłudzie życia przedewszystkiem, .nawet 
zbrodniczość uważając za jej niewątpliwy objaw. Ostro · 
przez przeciwników swego. poglądu zwalczany, polemi
zuje z nimi często w artykułach, zebranych w osobnem 
wydaniu. 

W sztuce „ To, co najważniejsze" spotykamy się 
z wielu kwestjami, które są niejako streszczeniem wy
wodów i myśli, wypowiedzianych w powyżej wymieni~
nych pracach autora, nie od rzeczy więc będzie za-
znajomić czytelników z treścią sztuki. · 

Paraklet, t. zn.: doradca, pomocnik, pocieszyciel 
jest twórcą i reżyserem pomysłu. Jako doradca, wcho
dząc w życie ludzi, poznaje ich nędzę i utajone · pra
gnienia. Jako Dr. Fregoli (pomocnik i pocieszyciel) 
wiedząc, że ludzie p r z e kład aj ą . p r z y j em n e 
k ł a m s t w o n a d n i e p r z y j e m n ą p r a w d ę , po
stanawia dać im chwilę szczęścia, k t ó r e t y l k ó 
w zł u ·d z e n i u z n al e ź ć mogą. Tworzy więc "teatr 
ż y ci a". Do swego zamierzenia wybiera aktorów z teatru 
prowincjonalnego, o których się mało · wie i mówi, po
stępując jak Chrystus, który siewców swej nauki szukał 
wśród rybaków, im każąc głosić słowo. Aktorów swoich 
wprowadza Dr. Fregoli do małego pensjonatu. Wege
tują tu ludzie, bo los-życie poskąpiło im jaśniejszych 
blasków. Rozpoczyna się gra, p r ,ze n i es i e n i e 
wszystkich w świat zł ud zeń. Subretka, jako 
służąca o miłej powierzchowności, świeża i zalotna, 
budzi miłość i pragnienie życia w studencie, cierpiącym 
na psychozę samobójczą; jej małżonek, amant teatral~y, 
jako młody ajent asekuracyjny, przez udaną miłość 
daje błysk szczęścia biednej, brzydkiej i chorowitej 
panience, tęskniącej w najskrytszych swych marzeniach 
za uczuciem tkliwem, pieszczotą, pieszczotą inną od 
macierzyńskiej; . trzeci z zaangażowanych do ,;t e at r u 
życia" aktorów, komik, jako pensjonowany · lekarz · 
wojskowy, rozwesela swoim humorem może ostatnie 
dni starego ojca, wyczekującego codziennie a daremnie 
wieści od syna (który już nie powróci nigdy), a zalo
tami do starej panny, . damy klasowej, łagodzi · jej 
wieczne niezadowolenie i zgorzkniałe usposobienie. To -
·„teatr miłosierdz-ia". Pod wpływem gry aktorów 
zmienia się życie w tern smutnem środowisku. Staje 
się istny cud. Wszyscy są zadowoleni, czują się 
szczęśliwi, · sami szukają rozrywek, zabawy. I ,oto 
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w ostatnim akcie · patrzymy ·-na bal ·ma~kowy„ który 
urządzają ci niedawno zgnębieni, . zniechęceni do życia. 
Jak _ dzieci cieszą się, przebierając się w· barwne ·stroje. 
Salon_ ich, przybrany festonami' . _i lampionami, zapełnia 
się tłumem masek, aktorów; zaproszonych w gościnę. 
W śród ·fantastycznej g~y świateł wirują pary w jakimś 
jeszcze fantastyczniejszym tańcu, do · chwili, .· w której 
Paraklet, występujący w pensjonacie jako Szniit, n~ 
balu mnich, demaskuje się jako arlekin. Ustaje zabawa, 
kończy się · złuda. Arlekin zwraca się do publiczności: 
„Sztuka skończona. Jeśli oczekujecie dramatu, dośpie
wajcie sobie w duszy, coby się . stać mogło; jeśli chcie·
liście komedji, rozwiązanie · musi być takie a takie. 
Naszem zadaniem było dać wam iluzję". Wielbi on 
życiodajną moc teatru. wszak życie samo jest jednym, 
~ielkim teatrem. Wszyscy ustawicznie gramy komedJę. 
Zyjemy więc złudzeniem, którem ~najintenzywniej za
sugestjonowani oddychamy właś.nie w świetle kinkietów. 
Teatr , działa cuda. On daje·· ąhwile.- · ~apomnienia, n~j„ 
doskonalsze złudzeii'ia, ą to· ~~ najważniejsze. ·· 

· W sżtuce Jewreinową · . występuje .dobitnie teza 
autora. Teatr i ·życie -:-- to jedno .... Te dwa pojęcia 
splotły się .w „ To, co najwaźriiejsze~ ,' jakby we ~spol
nym uściskµ. Student, ni~do~zły santobojca, grał przed 
starym ojcem . bolesną komedję, ukrywając przed nim 
tragiczną śmierć brata. Tęskniąca za· )niłością. panieńka 
zamknęła w duszy s~ej najtajniejsze pragnienia. Za 
błysk uczucia wdzięczn·ą_jest aktbrowi.~~amantowi, chociaż 
wie, że pięk_ny sen minął bezpowrotnie. Fregoli-Paraklet 
dopuścił się irójżeństwa. Stają ·. przed nhn głuchoniema, 
upadła kobieta i ordynarna mieszcz~a. Pierwsze dwie 
dziękują mu ~a chwilę szczęścia, trzecia z konieczności 
godzi się z losem. Jedynie dama klas-owa, przekónawszy 
się, że zagrano z nią komedję, zaiywa :: truciznę. To 
pozornie tylko d ysonaQS W · sztuce, W rzeczywistości 
refleksja, że jak łączą się ży.c_ie i teatr, tak· ~d. życia 
nieodłączną jest śmierć. ·· . - · 
· . Przyjmuj'l~?_j~k-~ .~z~ł.Q~~ąi~ . ~ztu.~i~,. że .. ~~~~z._ę~cie paje 
zł:ud_a„ .. _Ą -iłudę · ~!ea~r, :-.4~ćhodz-itriy , myśli . -pr~ewodniej 
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autora,· kforą jest w'iara· w 'społeczną dońiosłosc teatru, 
w dobroczynny wpływ sztuki na człowieka~ · 

W tej „d la jednych ko med j i, a d I a i n
n y c h w -dr am ac ie", okazał się Jewreinow niepo
spolitym znawcą teatru, znakomitym reźyserem, dosko
hałym obserwatorem i człowiekiem idei. Ciekawy i świe
tnie przeprowadzony pomysł "t e at r u ż y c i a", czy 
,,t e at r u mi ł o s i er d z i a" wzbogacił ptzepysznemi 
szczegółami, scenami. · pełnemi tętna życia i humoru; 
harmonizującemi z ideowem założeniem sztuki, która 
stała się dla Krakowa prawdziwą sensacją. Często sły
szy się na ten temat rozmowy, wielu po dwa i trzy 
tazy podziwia pomysłowość J ewreinowa, a więc triumf 
teatru, reżysera i aktorów - zupełny. 

Nie należy brać za zdawkową pochwałę, gdy po
wiem, że wszyscy umieszczeni na afiszu, zasłużyli każdy · 
z osobna, na wyróżnienie. Nikt nie wywoływał dyso
nansu, wszyscy zbierali oklaski. Na pierwszy jednak 
plan wysunęły się pp. Gallowa, Kosmowska i M. Mo
dzelewska, oraz pp. Jednowski, Nowakowski, Szymań
ski i Zbucki. 

P. Gallowa, w roli panny piszącej na maszynie, 
przeprowadziła z niekłamaną szczerością i z wielką 
konsekwencją zmiany w slanie duszy dziewczyny, która 
straciła wiarę w szczęście osobiste - a następnie pod 
wpływem zjawiającego się uczucia, na now_o rwie; się 
do życia. P. Kosmowska stworzyła typ wyborny. W jej 
interpretacji dama klasowa była kobietą, którą wszystko 
drażni i razi, kobietą złą, gdy widzi uśmiech radości 
na ustach drugich, starą panną, zawiedzioną w najisto
tniejszych pragnieniach, rozanieloną, gdy i jej promień 
nadziei zabłysnął. P. M. Modzelewska, którą najwido
czniej rola „wzięła", grała aktorkę z prowincjonalnego 
teatru z wie}ką naturalnością. Później, jako służąca, 
okazała przejęcie się głębokie swoją misją, Jakiego 
i w innych rolach życzyć jej tylko należy. P. Jednowski, 
dając znakomitą postać starego ojca, emerytowanego 
urzędnika, jakby wierny idei autora, był prawdziwym 
człowiekiem na tym „ teatrze życia." Reżyser sztuki 
p. Nowakowski grał i reżysera pomysłu J ewreinowa, 

• 

..... 

,,Otchłań pokuty'' 
Wytwórni: „Kinostudja '' 

Warszawa, Wspólna 33. 

Parakleta. W rolę pierwszą włożył trud wielki i pracę, 
w drugiej wżył się w postać ducha-pocieszyciela, trzy
mając zdecydowanie . pewną ręką nici ciek~wej akcji_. 
W zupełności usprawiedliwionem okazało się powierze
nie roli aktora-amanta p. Szymańskiemu. W jego grze 
było wiele szczegółów, świadczących o ciągłej pracy 
artysty nad sobą, o ustawicznym postępie w rozwoju 
artystycznym. Berło humoru dzierżył p. Zbucki. Jako 
aktor na próbie z "Quo vadis" wyciskał łzy śmiechu 
w djalogach z doskonałą Krispinillą, p. J. Modzelewską. 
Spokojny komizm, utrzymywany w tonie dyskretnym, 
niekrzyczący i nie narzucający się, dowodzi jego artysty
cznego poczucia. Jako pensjonowany lekarz wniósł 
z sobą do smutnego domu radość życia i życie· samo. 
Drugim swoim na scenie in1. Słowackiego występem 
udowodnił, że miejsce jego w teatrze, w którym panuje 
Sztuka. kr. 

„Głos nieletnich", komedja w 3 aktach Swena 
Langego. 

Swena Langego zna Kraków z dramatu pod ty
tułem „Samson i Dalila"; w nowej jego sztuce niema 
nic z owych dość grubych teatralnych efektów, nic 
z narzucającego się widzowi, jaskrawego a pseudo
głębokiego „problemu", cechującego ów pierwszy dra
mat. „Głos nieletnich" jest sztuką dyskretnie operu
jącą półtonami i niedopowiedzeniami, szlachetną w po
myśle, cpoć może mniej szczęśliwą w przeprowa
dzeniu. Zartem scenicznym moźna by ją nazwać 
ze względu na intrygę piętnastoletniej dziewczynki, 
intrygę, która jest osią sztuki. Młody, światowej sławy 
śpiewak operowy bawi w gościnie na prowincji u swych 
kuzynów; kuzynka jest mimo „lat swych południe", 
uroczą jeszcze kobietą, tęskniącą podświadomie za sze
rokim światem i bujnem życiem, mąż jej, typ szlache-

. tnego :i uduchowionego człowieka, rektorem miejsco• 
wej szkoły. Córeczka obojga, piętnastoletni podlotek, 
prawdziwy enfant terrible podpatruje owego śpiewaka 
w chwili, gdy ten, w niewinnych zresztą zamiarach, ca· 
łuje w rękę jej matkę; bujna fantazja dziewczynki, ~ po· 
łączona z dużą dozą dziecinnej pseudologii, dopatruje 
się w tern romansu między n1atką a kuzyn~m; mała 
Magna robi kuzynowi awanturę, zakończoną policzkiem, 
ojcu zaś swemu składa rewelacyjne wyznanie o rzeko
mym romansie matki ; człowiek rozumny i .spokojny, 
orjentuje się odrazu w naiwnych opowiadaniach dzie
ąka; ten ,,głos nieletnich" budzi jednak w duszy jego 
obawę, czy żona jego nie tęskni przecież za świetniej
szem, barwniejszem życiem, czy czuje się szczęśliwą 
naprawdę, z porywu serca, czy tylko z nakazu rozumu, 
sympatji i s~acunku dla męża; z subtelnej i pięknej 
rozmowy obojga rodziców pokazuje się, że „głos niele
tnich" trafnie wyczuwał istotną treść duszy matki, my
lił się tylko w akcessorjach, jak zakochaniu i uwiedze„ 
niu; na dnie jej serca tai się niezaspokojona tęsknota 
za światem , umie ona jednak nakazać milczenie swemu 
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se.~cu j lekki sen, któ:y przemknął się przez ich życie, 
?11Ja 1 dawna harmonJa, oparta na wzajemnej sympatji 
1 szacunku wraca znowu. · 

r ~piewak, min:iowolna przyczyna tego drobnego, 
choc 1 1stotnegą dramatu, wyjeżdża. Miłość do dziecka 
łączy · oboje rodziców na dalsze życie, pozbawione go
rętszych uniesień. 

W sztuce występują dwa światy : świat młodości 
i, życie reprezento~ane _przez . podlotka i śpiewaka, oraz 
swijlt dobrowol~eJ, nieco melancholijnej rezygnacji 
w r ~sobach O~OJgu rodzi~ó~. . Mimo ' że ekspozycji 
do~c ~ozwl~kł~J 1. m~ło ti:esc1we1, a przytem niepotrze
bnie 1bsen1zuJąCeJ, Jak 1 · przeprowadzeniu sztuki tu 
i owdz_ie można?y coś z_arzucić, wrażenie ogólne po
zostawia po sobie komedJa Langego bardzo miłe· nie 
działa ona ~a ~idza tani?1 efektem, wymaga od ~iego 
spor~ wc~u.c1a się w zamiary autora. Sympatja . do tej 
sztuki rosn1e przy powtórnem jej oglądnięciu : nieza
wodny to probież jej wartości artystycznej. Duże są 
również _i teatralne jej walory.: na tle rozkosznego ze
SJ?ołu k1lkuna~tu młodych dziewczynek, kilka dobrych 
rol, z tych zas rola Magny wprost znakomita. 

Możnaby prawie przypuszczać, że dla tej roli 
sztuka . z?stała na~isaną. Niestety, odtwórczyni tej roli 
p. „Orhko~na zawiodła. Młoda artystka powinna gry„ 
w?c. raczej rol_e charakterystyczne, niż naiwne; "ostry 
dzw1ęk głosu 1 mała swoboda na scenie nie harmoni
zowały z postacią przemiłej dziewczynki, która sama 
jedna powinna podbić i oczarować widownię; p. Kwia
tkowski był w roli śpiewaka poprawny; tylko p. Be
dnarze~ska i p. Kułakowski stworzyli postaci bardzo 
prawdziwe; ze .szczerem zadowoleniem stwierdzamy, 
~e p. Kułakowski, nowy nabytek sceny im. Słowackiego 
1est a~torem inteligentnym i wartościowym. Ponad 
wszel_k1e pochwały grała p. Bracka ; choćby dla niej 
samej, warto posłuchać tego „głosu nieletnich". Przez 
usta J?· Brackiej, grającej jedyną wybornie komiczną 
postac w sztuce, przemawia ten głos inaczej, na we
soło, lecz również interesl!jąco. Postać . dziewczynki
P?szturkadła, niepojętnego brzydala, odtworzyła p. Bracka 
n1etylko z żywiołową siłą komiczną ale z ·wielkiem 
poczuciem miary i trafną intuicją. Rolę tę nazwać 
można drobnem arcydziełem gry charakterystycznej. 

(zastępca). 

TEATR MIEJSKI: OPERA I OPERETKA. 

Atrakcją niecodzienną w naszej ruchliwej operze 
był występ Adama Didura i Ewy Didur we „ Fauście". 
Znakomitego śpiewaka mieliśmy już nieraz sposobność 
podziwiać w partji Mefista. Obecnie zachwycaliśmy się 
Małgo;zatą Ewy Didur, artystki pierwszorzędnej i śpie
waczki o wysokiej kulturze muzycznej i doskonałej 
technice. Po Mefiście-Didurze słuchaliśmy Mefista· Ka
ćzmar~. Ten jest artystą wiele zapowiadającym. Nie
spodziankę w całem słowa żnaczeniu sprawił p. Mazurek 

Bożyszcze 
Wytwórni: „Po1filma'' 

Warszawa, Moniuszki 71. 

------------------------------------------
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w partji Walentego. · Głosowo więcej niż bez zarzutu 
i w grze okazuje już pewne opanowanie. ' 

o.v.:ystawien~u „~prze.danej narz.eczonej" napiszemy 
obszerniej, ogran1cza1ąe się na razie do stwierdzenia 
sukcesu reżyserskiego i artystycznego p. Stępniowskiego. 

Miłym wieczorem była premjera operetki W. Hol
laendera „Łabędzia ·ze W schodu", ·w przekładzie bar
dzo starannym Andy Kitschmatl. 

Nad wystawieniem operetki, obfitującej w melodje, 
pełne oryginalności i barwności , pracowali reżyser 
p. Mi?owicz i kapelmistrz p. Barański. Obaj mogą być 
dumni z rezultatów. Chóry rozbrzmiewały pełno i równo, 
pozo~t~wały w zgodzie z orkiestrą, trzymaną pewną 
ręką JCJ ·zasłużonego dla sceny przy ul. Rajskiej - kie
rownika. P. Minowicz współzawodniczył z kapelmistrzem 
na~ wyraz szczęśliwie. · Okazał nową stronę swego ta
lentu, inwencję reżyserską. I. sytuacyjnie i dekoracyjnie 
stworzył całość artystyczną. Wśród wykonawców wy
różniła się p. Rynasówna, śpiewaczka rozporządzająca 
głosem dużym i dźwięcznym. Pewne onieśmielenie 
w rµchach i grze ustąpiło na dalszych przedstawieniach. 
P. Zelska, oraz pp. Karasiński, Minowicz, Ujheli, M. Se
nowski i Wesołowski mają zasługę równą w powodze
niu operetki, przyjętej przez publiczność z wielkiem 
uznaniem i zadowoleniem. kr . 

. • 

.. ra.:· ta 

1---------------·--- „CORSO" ---• 
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. KINEMATOGRAflCZ. ' ' 

WARSZAWA 
Marszałkowska 125. Tel. 5831. ' ' 
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Centrala na Rze~zpospolitą Polską , 

we Lwowie, Czackiego 3 tel. 67 4 · 

-Wielkie wytwórnie francuskie. -

Oddziały: Warszawa, ul. Foksal 16 tel. 48 68 

Poznań 

Bydgoszcz 
Kraków Szczegóły w tekscie pisma. 

Wilno 

Równo 

Dyrekcja Laune · i Tuninetti. 
- - .. . . - ·- - . - - - --- . .. - .. - -· ·-· . . - . .. -· - . - ·-· - - ·- --- --- . 
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TOGRAFICZNE ADRES TELEGR.: 
' 

COLLEGIAFILM 
WARSZAWA. 

- - - - ·--

„Józef W Egipcie" opowieść biblijna w 6 aktach. 

2 serie „Tajemnica Lóż Massońskich" 2 serje. 

„Makbet" według Szekspira. 

„Tajfun na pustyni'' s aktów. 

M·1· '' '' 1 lJODer dramat w 6 aktach z Robertem Rawlisonem. 

„Racja silnych pięści" 6 aktów z . Frankiem Mayo. 

Sk . T. '' '' azan1ec wyspy 1ra 6 aktów. 

P. " . " s t '' ' ,, 1ersc1en a anasa 6 serji .z E~di Polo. 

„Tajemnicza czwórka" 5 serji z Eddi Polo. 

. . 

„Liga białych pająków" 6 serji z Art. Accord. 

„Magiczny kryształ" 6 serji z Elmo Lincol'nem . . 

„Człowiek bez trwogi" 6 serji z Elmo Lincol'nem. 

Rezerwujcie terminy ! Rezerwujcie terminy ! 

'-



1·· - -- -- - --- - . - - -

,·ORNAK· . Sp. Akc • . Tow. Przem. Filmowego i Centrala Wynajmu -1" 
Warszawa, Ks. Skorupki 4. Tel. 84-87, 234-72. I 

R 
N 
··:·· ·- . -.a.·-. -

K 

---------------------
Złota serja SELZNIK PICTURES: · 

., . -. Kr ó I _ 5 fa I t 0 ,, dramat ży_ciow~ ~a ~1~ ur~czei rrz~-'' _ _ _ _ . .. . 8 . . rody Kahforn11 i smegow A as , 
z EUGEN O'BRIEN w !oli głównej. 

• ------
,, W śród śnieżnych zamieci Alaski'' 

sensacyjny dramat o wspaniałych zdjęciach z Północy. . 
\ 

; 

. . . . ,. . 

Bob ffjJf, najpomysłowszy detektyw i najodważniejszy człowiek świata w sztukach: 
. 

,, Tajemnicza dwunastka'' 
R '' ,, ycerze nocy . . 

,,Krzyk z okna'' 
,.,Stra~zny mły-n'~ : 

. . 
... 

„Aferzyści bankowi'' 
,,Kradzież . dokumentów'' 

ARCYDZIEŁA POLSKIEJ LITERA TURY: 

(Żywy most). 

tt Chi O pi'' według powieści Wł. St. Reymonta, z M. FRENKLEM w roli gł. 

,,Na jasnym brzegu'' według p~wieści H. Sienkiewicza, 
z j. Śliwickim i B. Mierzejewskim. 

OSTATNIA Nowo·ść .SEZONU 1922-23: 

,,Dziewczę z · Abissynji'' 
t 

dramat w 6-ciu aktach z uroczą .MILTON- STILLES w roli tytułowej. 
. . . . 

Nieporównane widoki Abissynji, Paryża, Riwiery włoskiej. 

Frapująca akcja. Niezwykle pomysłowa reżyserja. 
~ • I • 

! 11 ------------------------------------------------------------------i [! 
I 1r ' 

'i Zastrzegamy sobie prawo zmiany tytułów każdego obrazu. 
• 1 - - - • - -- ---- • -
j. I.· · ... ·- ·-·-. ~ ·-- ---- ~ .. 
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TOWARZYSTWO. PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE 

R. OSTRO SKI • 
1 S-ka 

SP. Z OGR. ODP. 

FAB.RYKA ,,PARFUMERIE d'ORIENT'' 
SKŁAD HURTOWY WYROBÓW PER_FUMERYJNYCH, KOSMET., PATENT. KRAJ. I ZAGRANICZ. 

Zapobiegając dotkliwie odczuwanemu brakowi dobrych szminek teatralnych, które nasi artyści 
sceny i ·ekranu zmuszeni byli dotychczas zastępować wyrobami obcemi, podjęliśmy przy pomocy odpowie
dniego specjalisty fabrykację tej zupełnie u nas zaniedbanej gałęzi przemysłu kosmetycznego. 

Szminki nasze przygotowan.e przy pomocy odpowiednich maszyn z ńajlepszych materjałów, są 
pod gwarancją nieszkodliwe i nie podlegają zepsuciu nawet przy najdłuższem . leżeniu. 

Wyrabiamy je w 3-ch wielkościach i w 40-tu kilku odcieniach. 

Nr. 17 5. Szminki teatralne · (F ettschminke) małe, Nr. 178. Szn1inki teatralne komplety, w pudełkach 

. I , 

,•. 

' ' 

w pudełkach po pół tuzina. - Kolory: po 8 sztuk, przyczem odcień Nr. 2, 3, 
biały, czarny, szary, bronzowy, wiśniowy, (średnie), białe, c~arne, wiśniowe, nie- , 1 

czerwony, niebieski. bi esko-szare, bronzowe, czerwone (małe). · · 
Nr. 176. Szminki tet;ltra:lne średnie, w pudełkach Nr. 191. Lep teatralny (Nasenkitt) do formowania · '. , 

po . pół tuzina. Odcienie: Nr. 1, l 1/2, 2, nosów, w pudełkach · po pół tuzina. : i _·i 

2~/2 , 3, 3 1
/ 2 , 4, 41/ 9 , 5, 5 1

/ 2 , 6, 6 1
/ 2 , 7, Nr. 181. Róż roślinny w płynie. 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18, Nr. 161. Róż teatralny suchy, w mniejszych pudeł-
19„. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, kach: a) różowy, b) średni, c) ciemno-róż. 
29, 30, R. S. C. F. K. B. Nr. 163. Róż ·"teatralny ·suchy, większe puaeł·ka. 

1 Nr. 177. Szminki teatralne duże, w pudełkach po Od~ienie jak Nr. 161. 
pół tuzina. Odcienie jak przy Nr. 176. Nr. 165. Róż karmin. do ust w słoik. itp. przedmioty. 

Oprócz powyższych przedmiotów polecamy Szan. Klijenteli znane ze swej dobroci: 

O . . '' ,, r1ent1ne (Regenerateur) stopniowo i nieznacznie przywraca siwym włosom ich pierwotny 
naturalny kolor. Gwarantujemy za dobroć. Dużo podziękowań. 

„Juvenol" farba do włosów, barwi natychmiast na kolory: czarny, brunatny, ~zatyn i blond. 
Zupełnie pewny i nieszkodliwy . środek. 

„ Eau . de Lys" woda liljowa, używana przez panie dla nadania cerze delikatności i, mło- . 
dzieńczego wdzięku, w kolorach :· białym, różowym, kremowym i naturel.le . . 

"Bayadere" 
B d' '' ,, aya ere_ 

puder, sporządzony z najdelikatniejszych składników, o ślicznym zapachu, niewi;. 
doczny, niewyczuwalny, w kolorach: · białym, ró~owyn_i, kremowym i naturelle. 

krem, " prawdziwie wytworny, o cudnym zapachu, niesłychanie ~delikatnia· cerę, 
spreparowany na sposób francuski. Nieporównany w użyciu. Gwarantujemy za dobroć. . ' 

R ' • '} • .w płynie, w użyciu o wiele praktyczniejszy od suchego, ponieważ wsiąka w skórę, 
OZ ros Inny niełatwo daje się usunąć, nie plami. Jako środekroślinny zupełnie nieszkodliwy. 

C '' ,, armen proszek do zębów, biały i różowy, sporządzony według ostatnich wymagań hygieny. · 
' . 

C '' ,, armen pasta do zębów, przygotowana z najlepszych składników, . . przyjemna w „_użyciu, 
antyseptyczna, przewyższa gatunkiem, nawet zagraniczne. 

„ Glicerine ' 1 } '' o ślicznym miłym zapachu, niezawodny środek do udelikatnienia 
V e OUrS skóry, rąk i ciała. . " . . ·. 

E '' ,, ros kamień do polerowania paznokci, szybko nadaje połysk, zgładzając ~szelkie nierówności. · 

"Toledo" 
"Toledo" 

pasta do . paznokci, nadaje połysk długotrwały, czyni takowe elastycznemi, oraz jest 
zarazem środkiem ·antyseptycznym. 

lakier do paznokci. Nadaje im ładny długotrwały połysk, chroniąc jednocześnie od 
uszkodzeń. „ . ), 

Perfumy zapach 

Specj_alność ! L'ORIGAN'' '' . . -

Specjalność ! 
PARFUMERIE D'ORIENT. 

' .· 
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- „CORSO" 

PROLOG 
NA OTWARCIE TEATRU POLSKIEGO 

W KATOWICACH. 

- ----

Napisał Tadeusż KonczyĆ, WY'" 
głosił Józef Leśniewski, artysta 
dramatyczny teEltru katowickiego, 
ha uroczystej Akademji w dniu 
8 paidziernika. 

Oto opadła już ciężka zasłona, 
Co wieki dawne od teraz oddziela i 
Powstała - w gruzy niegdyś powaiona -
Polska, co Boga miała za mściciela! 
Jej wro~ się dzisiaj w inrok posępn~"~how~ , 
Uchodzi - wstydu pełen, pełen złosc1 ... 
Ą złotą drogę d_o waszych . serc moś.ci 
Niezapomniana, święta polska mowa ! 

. . . 

Tę mow~ słyszał . niej~dert w \<olebce; 
Inny ją tylko żachował w wspomnieniu. 
Dziś - nie po cichu, nie z bojaźnią szepce, 
Lecz głośno w Polski przemawia imieniu. 
Zmieniona bytu śląskiego osnowa, 
Wrócił kraj śląski na łono Macierzy -
I niszczy ślady dawniejszych rubieży -
Niezapomniana święta polska mowa. · 

Oto ze sceny teraz ją słyszycie ... 
Popłynie falą przenajsłodszej pieśni. 
O dawnych przodków opowiada bycie -
I snem się snuje, snem, co się nie prześni ... 
Dusza się wasza z dawnych pęt rozkowa 
W słuchana w dźwięki, ·co jak serce biją, 
Serca obudzi ! Da im znać, Że żyją -
Niezapomniana, święta polska~ mowa ! 

A więc słuchajcie! I weźcie je w dusze, 
Te cudne słowa mowy swej ojczystej! 
Niech w serca Wasze rzuca siew przeczysty, 
Niech o radości mówi i otusze : 
I niech przysięgę każdy w duszy chowa, 
Że będzie walczył siłami w~zystkiemi, 
By trwała wiecznie już na Sląskiej Ziemi 
Niezapomniana, święta polska mowa! 

Bożyszcze 
Wytwórni: „Pol/i/ma'' 

Warszawa, Moniuszki 71. 

PRZED EKRANEM. 
KAPRYSY LOSU 
(MALE AND FEMALE). 

Komedja dramatyczna w 6 aktach. Realizacja : Cecil . B. de Mille. 
Wytwórnia: Famous Players (Paramount Artcraft). Własność tow . 

„Petef" . 

. (KlNO „PAN"). 

„Male and F emale" należy do najudatnłejszyc.h 
filmów świetnego reżysera amerykańskiego Cecil' a B. 
de Mille' a, którego Warszawa zna jedynie z „ Wyśnio• · 
nego królewicza" (The Fórbidden Fruit). Osnową opo• 
wieści jest słynna .komedja saty~yczna, grana w r. 1920 
w Paryżu p. t. „L' Admirabec Crichton". Film ten jest 
od początku do końca wytworną ucztą artystyczną 
i rozkoszą dla oczu, które wprost nasycić się nie mogą 
przepysznemi pomysłami twórczemi wielkiego czarodzieja · 
sztuki filmowej. Sceny takie, jak rozbicie się okrętu, 
pierwsza noc, spędzona na bezludnej wyspie .przez 
arystokratycznych rozbitków, a zwłaszcza epizod babi
loński, rzucony od niechcenia, magnackim gestem. 
w wątek opowiesci - - są popr~stu klejnotami . art.yzmu, 
techniki i smaku. rfhomas Meighaµ, w roli Crfcht9na; 
imponuje szlachetnością . i prostotą . gry, a c.ały film, 
oktasz~ny wykwintnym humorem, . należy qo Ii.aj świetniej;. 
szych i najmilszycJi wzorów szkoły amerykańskiej. 

L. Ił~ 

CZARNA MOLLY 
. ' 

(OJJTSIDE THE LAW). 

Dramat w 7 aktach. Realizacja: Tod ~rownihg. Wytwórnia Universa 
Film Manuf. Własność tow. Collegia. 

(KINO COLOSSEUM).· 

Ujrzawszy na afiszu nazwisko Priscilli Dean, nie
zapomnianej "Dziewicy ze Stambułu", publiczność war
szawska. podążyła tłumnie na ,;Czarną Molly" spodzie
wając się niezwykłych i silnych wrażeń. Rzeczywistoś~ 
przeszła wszelkie oczekiwania: „ Outside the law" 
przykuwa, porywa i oszałamia zarówno niesłychanie 
oryginalną fabułą o mocnych akcentach dramatycznych, 
jak i brawurą i wirtuozją gry, doprowadzonej do ostatnich 
granic realizmu. Reżyserja · T od' a Browning' a święci 
w tym filmie nowy i walny triumf. Nadto, obok· głównej 
heroiny, widzimy Wheeler' a Oakman' a (pamiętny kap. 
Pemberton z „Dziewicy ze Stambułu") oraz Lon'a 
Chanay' a, którego kreacja straszliwego kaleki z „ Upadku 
Szatana" na długo wryła się w pamięć widzów. Ta 
trójka wirtuozów ekranu daje przeżycia wzrokowe tak 
niezwykłe i mocne, że publiczność pochłania przesu
wającę się przed nią obrazy literalnie z zapartym odde
chem. „Czarna Molly" jest istotnie szczerozłotym 
gwoździem sezonu. L. B. 

,, Otchłań pokuty'' 
Wytwórni: „Kinostudja" 

Warszawa, Wspólna 33. 
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NAJWYTWORNIEJSZE KINO STOLICY , 
POCZĄTEK PRZEDSTAWIEN O GODZINIE 6 WIECZOREM. 

Ć()()f.)(::t.::001.::t.)()(:::::s(S W NIEDZIELE I ŚWIĘTA O GODZINIE 41/2 PO POŁUDNIU. 

PRISCILLA DEAN. 
(Notatka biograficzna). 

Priscilla Dean ur. w r. 1896 w New York City 
z ojca Irlandczyka i matki Francuski. Od 13 roku życia 
słynie jako tancerka i wraz z Harry Pilcev' em stwarza 
słynny taniec „tourbillon". W r. 1913 angażuje ją wy
twórnia U n i v er s a I jako gwiazdę naczelną. Z dłu
giego . szeregu kreacji tej świetnej i oryginalnej artystki 
podajemy tylko najwybitniejsze filmy: „Kis or Kill" 
(partnerzy: Herbert Rawlinson i Marry Carter) „Beloved 
Jim" ; „ The brazen beanty" (Thurston Kall); „ The wild 
· cat of Paris" (Louis Barclay i E. Cecil); "The Exquisite 
thief" (Thuxston Hall i Sam de Grasse); ,,The Virgin 
of Stamboul" (Dziewica ze Stambułu); „ The two soul 
woman" (K.obieta· o dwóch duszach) ; „ The cat who 
walked alone" (Kot co chodzi samopas) wreszcie 
„Outside the law" (Poza prawem). Priscilla Dean wy
szła w r. 1920 zamąż ·za swego partnera z "Dziewicy 
ze Stambułu" Wheeler'a Oak111an'a, który towarzyszy 
jej również w ,, Czarnej Molly~'. L. B. 

CIERPIENIA MATKI 
(THE OLD NEST). 

Dramat obyczajowy w 7 odsłonach. Scenarjusz: Rupert Hu$!hes. Wy
twórnia : Goldwyn Pictures. Własność firmy Continental, Warszawa. 

(KINO APOLLO). 

Zmusić publiczność warszawską, demoralizowaną, 
ekscytowaną, psutą przez wątpliwe „sensacje" o jaskra
wych efektach, by z biciem serca śledziła dole i nie
dole macierzyństwa, ocierając sobie ukradkiem łzy 
i wstydząc się jakby swoich wzruszeń - to doprawdy 
zaliczyć trzeba do naicięższych prac Herkulesa. A jednak 
lego cudu dokazał Rupert Hughes, najulubieńszy dziś 
powieściopisarz amerykański, przy porno.cy świetnych 
reżyserów i wirtuozów trupy Goldwyna·~ . . Ogromny 
talent autora bije z każdej sceny tego niezwykłego 
filmu, który przenosi widzów w świat emocji przeczy
stych i mocnych, jak sama miłość macierzyńska. W tym 
filmie rodzajowym, odtwarzającym dzieje jednej rodziny, 
tkwi bezmierny epos radości · i cierpień, z których utkane 
jest życie każdej matki, każdej .rodziny. Oto dlatego 
tysiące i miljony widzów, zaskoczonych zrazu czystością 
i głębią sentymentu, przeżywa całą duszą, w miarę 

Bożyszcze 
Wytwórni: „Pol/i/ma'' 

Warszawa, Moniuszki 17. 

własnych zdolności wzruszeniowych, perypetje matk 
amerykańskiej, odtworzonej z przedziwną szlachetną 
prostotą i mocą przez Mary Alden. "The Old Nest" 
przekonywa naoeznie, że współczesny teatr kinowy 
umie nie gorzej od teatru dramatycznego sięgnąć do 
trzew ludzkich i zatargać niemi potężnie. 

L. B. 

CECIL B. DE MILLE. 
(Notatka biograficzna). 

Cecil B. de Mille, ur. w Ameryce w r. 1882; 
w r. 1912 zakłada do spółki z Jesse Laskym słynną 
wytwórnię „F amous Players ", skąd pod jego genjalnym 
kierunkiem wyszła plejada gwiazd światowych i szereg 
świetnych arcydzieł: "Carmen" (Gerald ina F arrar i Wallace 
Reid) ; „ Maria Rosa" ; „ Temptation" ; "The Devil 
Stone; "The Woman God forgot; „Joan the Woman; 
dalej słynny film „ The Cheat (F orfaiture) z F annie 
Ward i japończykiem Sessue Hayakawa; „ The Little 
American" z Mary Pickford ; „ The Sgnaw Man" (Eliot 
Dexler); "Till I come back" (Bryant Washburn) ... 

W tym czasie Famous Players przeobraża się 
w wielką wytwórnię ,, Paramount Artcraft", z której, 
wciąż pod kierunkiem de Mille' a, wyszły nąstępujące 
znakomite filmy obyczajowe: „ We cannot have everyt
king; "Old wives for nev"; „Don't change your hus· 
band" ; „Don't change your wife" ; wreszcie - „Male 
and F emale", wyświetlone obecnie w W ~rszawie p. t. 
„ Kaprysy losu '4. · 

Cecil B. de Mille tworzy wraz z D. W. Griffith' em 
i Thomasem W. lnce'm czołową plejadę „re,alizatorów" 

·amerykańskich, którzy postawili sztukę filmowania na 
niedoścignionym poziomie. L. B. 

DWIE SIEROTY 
(ORPHANS OF THE STORM). 

Dramat d'Ennery' ego i Cormona. Przeróbka, układ i realizacja O. 
W. Griffith'a, 12 aktów. 2 serje. Wytwórnia Griffith Film, Własność 

tow. „Sfinks", Warszawa. 

(KINO „PALACE"). 

„ Dwie sieroty" należą do najnowszych produkcji 
Griffith' a, a więc do złotej serji dzieł takich, jak „ The 
Broken Blossoms'\ (Złamana lilja), „Way down East" 

,, Otchłań pokuty'' 
Wytwórni: „Kinostudja" 

Warszawa, Wspólna 33. 
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(Droga na Wschód), „The Dream Street" (Ulica ma· 
rzeń). Twórczość Griffitha przebyła dotąd trzy fazy: 
z początku było to lubowanie się w olbrzymim prze
pychu reminiscencji historycznych (lntolerance) potem ~ 
nagłe przejście do dramatów życiowych („Idol Danr.ers" 
i inne), wreszcie trzeci okres, niejako syntetyczny, zna
mionujący powiązanie dwóch zasadniczych czynników : 
potęgi i wzruszenia. W „ Dwóch sierotach" potęgą jest 
płomienne, groźne tło Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 
na które Griffith rzucił mistrzowską ręką wzruszające 
dzieje Henryki i Luizy Girard. Gra kontrastów pomię
dzy wulkaniczną potęgą rozpasanego żywiołu, a słody
czą i bezbronnością dwóch istotek, wciągniętych w orkan 
wypadków - jest poprostu szczytem maestrji filmowej 
i osiąga efekty niewysłowione. . . 

Griffith, który czuje, myśli i tworzy kategorjami 
wizyjnemi, sformułował w „Dwóch sierotach" głęboki 
pogląd na istotę rewolucji. Jego bystre oko dostrzega, 
że rozwój ustrojów politycznych i społecznych nie ma 
nic wspólnego '2 rozwojem cnót moralnych~ 

Arystokracja była rozpustna, egoistyczna, bez-· 
względ~a, ale i lud, dorwawszy się do władzy, okazał 
niemniej zepsucia, okrucieństwa, egoizmu i rozbestwie
nia. Margrabiemu de Praille odpowiada, w nizinach spo
łecznych, straszliwa megiera, matka F rochard, a z dwojga 
złego wolimy już wykwintne zepsucie markiza od odra
żającego / widoku helotów, pijanych krwią, trunkiem 
i wolnością. 

W realizacji filmu uderza przedewszystkiem pietyzm 
· w akcesorjach zarówno architektonicznych (rekonstrukcja 
starego Paryża i Wersalu - przepyszna!) jak i kostju
niowych. Nad właściwem · zachowaniem stylu· i ducha 
epoki czuwał prof. Allard, z uniwersytetu w Narvard, 
co notuję jako radosny evenement w rozwoju sztuki 
ekranowej, która wprzęga już powagi naukowe do swego 
zwycięskiego rydwanu. • . Gra Kiljany i Doroty Gish 
wywarła silne i niezapomniane wrażehie. Zwłaszcza 
Liljana Gish, bohaterka dwóch innych filmów Griffith'a, 
2'błysła na ekranie, jak świetlisty obraz, przepełniony 
słodyczą i wdziękiem główek Grenze' a ..• 

„ Dwie sieroty" zapiszą się złotemi głoskami w pa-
mięci widzów polskich, którym dyrekcja kina .Palace'a 
zgotowała iście lukullusową biesiadę, zapoznając Polskę 
z arcydziełami mistrza Griffith' a, za co hależy się jej 
głębokie i szczere uznanie. L. B. 

ZAKAZANE MIASTO .·_, 
(THE FORBIDEEN CITY).: 

Dramat w 6 aktach. Wytwórnia Selznik. Własność Aj. „Corso". 

(„CORSO" I „NIRWANA"). 

,,Zakazane miasto" jest świetnym filmem egzoty
cznym, skąpanym w blaskach najczystszego liryzmu 
dzięki przedziwnej grze Normy Talmadge~ która odtwa
rza podwójną rolę żółtej i białej kobiety. Nazwisko 
Normy Talmadge było nam już znane z dytyrambów 
prasy amerykańskiej, która stawia ją nawet wyżej od 
ubóstwianej Mary Pickford. "Zakazane miasto" ·świadczy, 
że te pochwały nie są bynajmniej przesadzone : śmiało 
powiedzieć można, że w niektórych scenach młoda 
artystka amerykańska okazała się skończoną mistrzynią. 
Dawno nie widziano na · ekranie tak zachwycającej gry, 
ani tak kompletnej kobiecej kreacji, jak w filmie "Za
kazane miasto". Wyniki, osiągnięte przez Normę Tal
mad~e, s-ą tembardziej zdumiewające, że operuje ona 
bardz·o prosterni środkami i nie sadzi się na efekta 

m 

• • m1m1czne. 
. Treść, rytm i technika wykonania VI "Zakazanem 
mieście" stoją na poziomie najwybredniejszych wymagań. 

L. B. 

W SPRAWIE NAPISÓW NA FILMACH. 
_z pewną niechęcią biorę pióro do ręki, bo nie 

chciałbym nikogo urazić ni dotknąć . ale dalibóg nie 
mogę pominąć milczeniem napisów; które stylem swoim 
szpecą najudatniejsze filmy. Dwa są rodzaje tej plagi: 
primo napisy nieprawidłowe, secundo nienaturalne . pod 
względem stylu. Do pierwszej kategorji zaliczam błędy 
takie, jak np. „bić talerze" (zamiast "tłuc") lub „ubie„ 
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gać si~ o czyjes wdzięki" (zamiast względy) co zauwa
żyłem w ;; Nieznanym tancerzu". Ale wolę już "bić tale
rie ", niż widzieć w ustach chłopów dalmackich wyrazy 
i zdania napuszone, jak np. „czemu wzniecasz płomień 
tni{ości w m.em sercu?" ("St~aceńcy z nad Adrji") lub 
~afekt", #adoracja" i t. d. iensa~ napuszony, wypo
e?ny i. z~yt już ~lit;racki" styl .. włożonó w usta górali 
p1renę1sk1ch w. filmie P• t. „Pr1sca". . • A w „ Ka_pry
$~~h . losu'' wyłowiłem ta~ą perł~: _„Gdybym ja królem 
~ąbilcuiu był, . tobyś musiała . moją niewolnicą być" ••• 
~pżto za przykra i ·. nienaturalna maniera! . Przecież tak 
riikt nie mówi w życiu poto~znem • • • Nie wiem, kto 
j~st ati_tdreqi cytowanych napisów, wołałem nawet ~ie 
dpwiadywać się o to, by zachować całą swobodę sądu, 
ale, . na irtiłość boską, niechże przestanie silić się na 
sztuczny patos i niebh przemawia , prostym, zwykłym, 
byle poprawnym językiem do tych licznych rzesz; które 
to wieczór chciwie odcżytują jego prozę~ 

L. B: 
KRAKOWSKIE BIURO KONCERTOWE 

E. BUJAŃSKIEGO. 
Ruchliwe biuro koncertowe p. Bujańskiego urzą

dziło w ostatnich tygodniach szereg interesujących kon
certów. Po prawdziwie artystycznej uczcie, której by
liśmy uczestnikami, słuchając znakomitego Adama Di
dura i jego córki Ewy, już dzisiaj śpiewaczki pierwszo~ 
rzędnej, na pierwszem . miejscu wymienić należy trio 
fortepianowe pp. Po źln i a ka, Dem a n a i Decher ta. 
Znakomici koncertanci mimo różnic narodowościowych 
jakie między nimi zachodzą, a które zazwyczaj odbijają 
się na temperamencie muzycznym, są jednak nadzwy
czajnie zgrani . i dają całość wrażenia doskonałą w in
terpretacji danego ·utworu muzycznego jak i w dyna
micznem tegoż traktowaniu. W pięknie złożonym pro-

gramie znalazły się trio Beetłtov.ena (,;Trio duchów"), 
Schuberta i Czajkows.kiego. Załować tylko należy,· że · 
nasza publiczność tak mało okazuje zainteresowania dla 
muzyki" kameralnej. Na sali, wypełnionej zazwyczaj na 
koncertach solistów do ostatniego miejsca, było tym 
razem dość pusto. Ci jednak, którży chodzą na kon- · 
certy dla mużyki i tylko dla muzyki stawili się w kom
plecie, gorąco oklaskiwali świetną grę tria. 

Z dwoma koncertami wystąpił tym razem w Kra
kowie świetny wirtuoz wiolonczelowy p. F o 1 d esy; 
od czasów niezapomnianych koncertów Casalsa nie 
słyszeliśmy gry tak technicznie doskonałej, wirtuozerji 
tak błyszczącej. P. Foldesy rozporządza olbrzymim, 
pełnym, szlachetnym tonem, wielkim temperamentem 
muzycznym, utrzymanym jednak w zupełnej mierze 
artystycznej, oraz doskonałym poczuciem stylu wyko
nawczego utworu. Programy obu koncerrów ułożone 
były z wysokim smakiem artystycznym; obok koncertu 
Haydna i Suity Bacha usłyszeliśmy porywająco grany 
koncert wiolonczelowy Saint-Saensa wreszcie melodje 
cygańskie Sarasatego w transkrypcji koncertanta, wy
konane z takim przepychem wirtuozerji, jaki u wielkich 
nawet smyczkowców nie często się spotyka. Publiczność 
tłumnie zjawiła się na obu tych koncertach, hałaśliwem . 
jednak zachowaniem się (oklaski w środku wykonyw_a
nego utworu) wystawiła sobie nieszczególne świadectwo. 
O występie J adw~gi Lachowskiej, primadonny opery 
w Madrycie, pomówimy w następnym numerze. 

• 

KRONIKA. 
Z powodu bezrobócia w drukarniach kra

kowskich, wychódzi „Prżegłąd leałralny i kinema
tograficzny" po dłuższej przerwie w żwięk_szonej 
objętości. 

Ukazał się zeszyt (8 .-9-10) za sierpień, wrze
sień i październik 1922 r. „Sceny Polskiej'', organu 
Związku artystów scen polskich. . 

Na treść składają się artykuły pp. : Michała Or„ 
licza p. t. „ Układ sceniczny a logika teatralności~', 
Jana Nepomucena Millera - „O rolę chór_u muzycznego 
w teatrze nowoczesnym", uwagi Józefa Kotarbińskiego 
na temat wyłonionej na Zachodzie dyskusji - ~,Szekspir 
czy Bacon", wreszcie artykuł W. Z. Courtneya z „Le 
Monde Nouveau" p. t. „ Teatr realistyczny w Anglji". 

Z kolei następuje kronika warszawska i k.rajoY.11, 
osobny zaś dział zajmuje przegląd zagraniczny. W ze
szycie tym pomieszczono również głosy obce · o polskim 
teatrze, oraz przegląd prasy i jej stosunek do zaga
dnień teatralnych. 

Dział organizacyjny zamyka numer wydawnictwa . 

. TOWARZYSTWO MIAST- OGRODÓW I . UZDROWISK W POLSCE 
.realizuje według ostatnich wzorów Europy Zachodniej 

Miasto - ·Park leśny 

„ ŚRÓDBORÓW" w Otwocku. 
c 330 morgów lasu iglastego, podzielonego celowo i artystycznie na działki. c 
W najpiękniejszej i najzdrowszej miejscowości leśnej, przy Otwocku, własna stacja 

kolejowa ŚRÓDBORÓW w najbliższej przyszłości. 

Wyd~ielone place okazałe · pod budowę kościoła, szkoły, targów i innych budynków publicznych. - Na każdej działce będzie założony ogród owocowy I kwietniki. 
Już budują się pięk~e, szerokie ulice, bulwary do spacerów, oświetlenie elektryczne, domki wzorowe ze wszelkiemi nowoczesnemi wygodami, według planów prof. 
pollt. warsz. Rudolfa Świerczyńskiego. - ŚRÓDBORÓW posiadać będzie: telefor.y, park angielski, kasyno, boiska sportowe, fermę mlectllrską typu szwajcarskiego, 
wzorowe nowoczesne sanatorjum. - Dla nabywców działek na Ich żądanie mogą być wybudowane w ciągu 2-ch miesi,cy domki (pałacyki) mieszkalne 

2, 3 i 4-po·kojowe ze wszelkiemi wygodami, według ich indywidualnych życzeń, do zamieszkania latem i zimą. 

~ Działka z lasem od 400.000 Mk wzwyż. - Ilość działek ograniczona. <e3I 
Po warunki, informacje, plany i szczegóły zwracać sit należy od godz. 10 do 4 po poł. 1): _do Polskiego Banku Handlowo-Przemysłowego, Oddziału Warszawskiego, 
Wierzbowa 9, 2) biura Zarztdu Towarzystwa Miast-Ogrodów i Uzdrowisk w Polsce, Kredytowa 10, 3) Domu Handlowego Braci Sarna - Warszawa, ul. Tłomackie L. 5. 

_; , . ~ -



IMPORT FILMOWY 

„CO NTI N ENTAL" 
WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 41. 

Telefony: 44-31, 253-43. - Adres telegr.: „CONTFILM". 

PRZEDSTAWICIELSTWO 

6oldwyn Pictures ,,GOLDWYN PICTURES'', NEW-YORK. 

------------------· 

. . 

ajtańsze źródło filmów I 

ajpotężniejsze szlagiery bieżącego sezonu ł 

ajstaranniejsze opracowanie obrazów I 

ajwiększy wybór filmów! 

ajsprawniejsza . obsługa klijentów 1 · 
' 

asza marka - to zapewnione powodzenie kasowe I 

~= =~ 

· W przygotowaniu 

· przeszło 30 pierwszorzędnych szlagierów, 
,. 

• I 

które w najbliższych dniach zostaną podane 

SZAN. KLIJENTOM. 

---------~--_... 

. 
' < 
1· 
I 

~ 



IMPORT FILMOWY 

,.,CONTINENTAL" 
WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 41 . 

Telefony: 44-31, 253-43. - Adres telegr.: „CONTFILM". 

PRZEDSTAWICIELSTWO 
• rl. ,, 

„GOLDWYN PICTURES", NEW-YORK. 
. 

Ciol4wyn Picturts 

·---------------------------------------.-----------------------· 
Nasz repertuar bieżącego sezonu to wielki sznur pereł! 

Przepotę~na gra, głęboka treść, olśniewający salon, „ zdumiewająca technika, nie
tuzi-nkowa sensacja - oto główne cechy, podkreślające wartość naszych obrazów. 

POLECAMY _ uwadze naszych klijentów obrazy, które z nadzwy
. czajnem powodzeniem demonstrowane były w kinach stolicy: 

, 

WI- ZY MIŁO Cl nastrojowy dramat w e-ciu aktach 
z PA U LI N Ą FREDERICK w roli głównej i 5-letnim artystą z zespołu Goldwyna. 

PAMI TNA NOC przepiękny dramat w &~ciu aktach 
z uroczą CASTLETEN i wybitnym art. AINSWORTHEM w rolach głównych. 

, 

TRACENCY Z NAD ADRJI potężny, nastrojowy . 
dramat w 6. aktach 

z ASTĄ NIELS·EN i BRUNO DECARLI w rolach głównych. · 
-

POT A BŁY KAWI Cy sensacy~ny dramat 
- w 6-c1u aktach -

z HARRY HILLEM · w roli głównej. 

BIAŁA RÓŻA 
Wspaniały zielony karnawał! 

dramat sensacyjny z życia fałszerzy 

- - - - - banknotów. - - - - -
Nadzwyczajna wystawa! 

Król śmiechu Harld LOYD przewyższajęcy swym talenta~ 
CHAPLINA i MAXA LINDERA 

w 5-ciu,, pełnych bezustannego śmiechu arcykomicznych jednoaktowych farsach: 

On nie zna granic w miłości On i ten pechowaty kawaler 
On i 20 minut strachu On i policjanci 

On i dwaj rywale. 



IMPORT FILMOWY 
' 

CONTINENTAL" '' . -WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 41. 
Telefony : 44-31, 253-43. - Adres telegr.: „CONTFILM'._ 

I 

PRZEDSTAWICIELSTWO 

@oldwvn Pictures ,,GOLD.WYN PICTURES'', NEW-YORK. , ________ ....._ __________________ , 

Baczność właściciele . kin I 
Szlagier nad szlagierami I Czego w Polsce dotąd nie widziano I 

. 

Kasujący wszystkie dotąd najpotężnięjsze obrazy obecnego sezo~u ! 

Kto pragnie zbudować fundament egzystencji 
swego kina niech spieszy zakontraktować 

I najpotężniejsze arcydzieło, które zdobyło n ie by w a ły dotychczas I 
I rekord kasowy w jednem z pierwszorzędnych kin stolicy: I 

(THE OLD N EST) 
fascynująca opowieść w 7 odsłonach 

według utworu znakomitego pisarza RUPPERTA HUGHES'A 

z . najwię;~~:t!ragiczką MARY ALD EN. 

, 



IMPORT FILMOWY 

„C O NT I N ENTA L" 
WARSZAW!\, AL. JEROZOLIMSKIE 41. 

Telefony: 44-31, 253-43. - Ądres telegr.: „CONTFILM'\ 

PRZEDSTAWICIELSTWO 

,.,G.OLDWYN PICTURES'', NEW-YORK. <ioldwyn picturee 

·----------------------------------------:.------------· 

I 

Opracowane ·i gotowe do wyświetlania obrazy Wszechświatowej Wytwórni amerykańskiej 

„GOLDWYN PICTURES": 

dramat nastrojowy w 6 aktach 

z piękną GERALDINĄ FARRAR w roli główn.ej 
znaną z obrazu: ,,W płomieniach Sahary''· 
• 

I 

potężny dramat w 6 aktach 

z PAULINĄ FREDERICK w roli . głównej 
znaną z obrazu: ,,Madame X''· 

silny dramat na tle szpiegowskich działań Niemców w Anglji 
w czasie wojny wszechświatowej 

z uroczą HELENE CHADWICK i < AINSWORTHEM w głów. rolach 

Szereg innych potężnych obrazów, między kt6remi· znajduje się przepotężny obraz, 
w jakim rolę główną odtwarza znany, najznakomitszy artysta dram. Goldwyna· 

JACK PICKFORD . 
• 

I 



Powszechne Towarzystwo Filmowe 
S. A. 

CENTRALA: Warszawa, ul. Widok L.10 

PETEF 
Telefon Nr. 153-58, 64-10, 231-24. 

FILJE: PE TEF 
•• • 

KRAKOW, -Basztowa 16, LWOW, pl. Marjacki 17, 

· POZNAŃ, pl. Wolności 17, WILNO, Tatarska 10. 

FAMOUS PLAYERS LASKY CORPORATION NEV-YORK 

ILLIAM S. HART 
-

mistrz ekranu amerykańskiego, bożyszcze tłumów i salonów 
. w 6-cio aktowym dramacie kinowym · p. t.: 

, • •• 

-=======1!1===---

[ffej] [ffej]: [ffej] ALBERTINl-FILM RZYM ~ ~ [ffej] -

sensacyjna greteska w 6 aktach.· 

Rolę tytułową odtwarza: 

LUCIANO ALBERTINI. 



Powszechne Towarzystwo Filmowe 

PETEF 

. . · 

S. A. 

CENTRALA: Warszawa, ul. Widok L.10 
Telefon Nr. 153-58, 64-1 O, 231-24. 

FILJE: 

KRAKÓW, Basztowa 16, LWÓW, · pl. Marjacki 17, 

POZNAŃ, pl. Wolności 17, WILNO, Tatarska 10 • 

~. · Największy film świata! 
Szczyt wyżyn kinowej twórczości! 

„ -

PETEF 

Realizacja: ERNEST A LUBITSCHA. 
Role główne grają: 

Emil Jannings, Paweł Wegener, Harry Liedtke, Albert 
Bassermann, Lyda Salmonova, Dagny Servaes. 

Król Egiptu, faraon Amence, a właściwie kaprys jego, rządzi niewolnikami, ich 
żonami i córkami. 

Tysiące ludzi umiera na jego skinienie, a lekki grymas jego niezadowolonych warg, 
budzi dreszcze strachu i lęk paniczny. 

I nagle wszystko się zmieniło, bo oto król zoczył cudnie wyprężone muskuły śniadej 
niewolnicy, niewolnicy cudniejszej jak wolność, ponętniejszej jak władza. 

Niewolnica rzuciła nań czar dziwnego ureku spojrzeń i oto jest już żoną jego -
królową! Teraz rządzi tylko ona. Jej słowo nabrało wagi i mocy króla faraona. Jej słowo 
decyduje o losach kraju i sojuszników. A całość toczy się na tle kapiących złotem dworców 
fara ona, przepysznych budowli, . starożytnych i· historycznych miejsc, grających w sercu 
i mózgu każdego człowieka każdą gammę wspomnień religijnych i estetycznych. 

A Lubitsch, ten genialny reżyse_r kinematograficzny, zaklął wszystko w czar, nie mniej 
piękny i nie mniej ponętny, jak kształty ,,SUMU RUM". 

Szczyty twórczości Lubitscha, osiągnięte w „ANNIE BOLEYN", pogłębiły $ię . , 
i rozszerzyły w ,,ZONIE FARAONA''. Swiadczą o tern huczne uroczystości zwycięstw 
i przepyszne sceny wielkiego, nieznanego nam życia. 



Powszechne T owarzysłwo . Filmowe 

PETEF 

S. A. 

CENTRALA: Warszawa, ul. Widok L.1 O 
Telefon . Nr. 153-58, · 64-10,~_231-24. 

FILJE: 

KRAKOW, Basztowa·16, LWÓW, pl.Marjacki 17, 

POZNAŃ, pl. Wolności 17, W~lno, Tatarska 10. 

PETEF 

psychopatologiczny dramat kinematograf. 

w 6 aktach 

====== amerykańskiej wytwórni: ====== 

Famous Players-Lasky ·Corporation 
• 

Dramat ten szarpie nerwy i wzrusza serca. 



Powszechne Towarzystwo Filmowe 
S. A. 

CENTRALA: Warszawa, ul. Widok L.10 

PETEF 
. Telefon Nr. 1.$3-58, 64-10, 231-24 

.FI~L JE: PETEF 
KRAKÓW, Basztowa 16, LWÓW, pl. Marjacki 17. 

-POZNAŃ, pl. Wolności 17, WILNO, Tatarska 10. 

Itr Rezerwujcie terminy I 

Pierwszo~zędna foto graf ja ! 

Świetna gra! 

Wspaniałe 1Nnętrza ! 

Fascynująca treść! 

Bogact"7o po1nysłów- ! 

Wszystkie walory powodze·nia ! 

studjum o dwuosobowości 
w 5 aktach z prologiem 

-

w wykonaniu pierwszorzędnych sił polskiego ekranu. 

======= Kierunek artystyczny i · reżyserja : ======= 

ALEKSANDRA REICHA. 
---1!1-----

Monopolowa eksploatacja „PETEF" S. A. 
w Warszawie, ulica _Widok L. 10. 

Wydawcy: Spółka wydawnicza „Teatr". Redaktor: Tadeusz Kończyc. Zastępca na Małopolskt;: Prof. Tadeusz Kremer . 
Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13, pod zarzĄdem J. Dziubanowskiego. 
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