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NUMER TEATRALNY
LWÓW "WARSZAWA- KRAKÓW -POZNAŃ — 8. WRZEŚNIA 1921.

Przed przedstawlanlem-

cena numeru 3 0

Mp

Rys. T. Rożankowskiego, (Poznań),

Widownia cala zapełniona.

Klaśnięcie reżyserskich rąk —
Zwolna podnosi się zasłona.
Aktorzy z różnych świata stron,
O d gór Hiszpanii po Japonję,
Więc trudno im o zgodny ton,
O ensemble, umiar i haimonję.
Zrób przegląd tych golonych gęb,
Przypatrz się z tej i z tamtej strony:
Z duszy pozostał im się strzęp,
Wesołki, błazny i liistrjony.
Więc sypią się co parę chwil:
— Cierpię ja k nozua Dejanira —
Hej reżyserze! gdzie jest styl?
To nie jest teatr, ale szmira.
Jak można tak fatalnie grać?
— Nie boję się twojego marsa —
' Nie wiem, czy płakać czy się śmiać?...
Czy dramat to czy tragifarsa?
Tylko przez reklamiarski sp/yt
Zebrała się publiczność liczna.
Takie sztuczydło to jest zustyd!
M iała być sztuka historyczna .
Wszak teatr wtedy jest coś wart,
Gdy kształci lub rozwija tezę.
A niech siarczysty porzuie czart
Angielsko-włoską tą imprezę.
Zamiast nas wieść zu poezji próg,
Na szczyty, gdzie wiatr czysty wieje,
Dajecie nam najlichszą z sztuk:
„Robert i Bertrand dwaj z ło d z i e j e H e n r y k Zbierzchowski.

Gościnny występ.
Na kilka dni przed premjerą wysprzedała dyrekcja’ wszystkie bilety,
drukowane w drukarni Polskiej Kra
jowej Kasy pożyczkowej.
Dyrektor imprezy Wincenty Witos,
odbywał ustawiczne konferencje z ka
sjerem Steczkowskim i inspicjentem
Raczkowskim, na temat czy nie nale
żałoby wobec szalonego popytu, dać
wydrukować nowy nakład biletów.
— Nie można kochasiu! Nie mo
żna! — mówił przyciszonym głosem
kasjer. — Sprzedaliśmy już tyle bile
tów, że większa część publiczności
będzie musiała odejść z kwitkiem...
Trzeba znać granice kochasiu...
To nie kresy wschodnie!...
— Wydatki szalone! — wtrącił dy
rektor. — Musimy w jakikolwiek spo
sób powiększyć dochody, inaczej je
steśmy dorznięcil... Bilety co do je
dnego wysprzedane, a w kasie zosta
nie po odtrąceniu wydatków figa,
albo tyle tylko, że starczy na nowy
frak dla pana Grabskiego...
— Co tu się martwić — dorzucił
sekretarz teatralny, pan Skirmunt —
jakoś to będzie!... W ostatecznym ra
zie odniesiemy się do Teatru Lii>i Na
rodów o subwencję. Opowiadał mi
znajomy pewnej osobistości zbliżonej
do sfer w Quai d’Orśay, iż znajoma
pokojówka, której stryjeczny kuzyn
jest bratem przyjaciółki lokaja Lloyd
George’a miała się wyrazić, że sprawa
naszego teatru...
— Et, przestań pan ględzić stylem
fasji podatkowej! — przerwał dyrek
tor. — Nim słońce zejdzie, rosa oczy
wyjel... Tu trzeba coś zrobić, bo
spektakl się nie opłaci. Co tu zrobić?...
— A możeby tak podwyższyć ceny
miejsc? — spytał skrobiąc się w gło
wę, kasjer Steczkowski.
— „Wszystko to już było" powie
dział Ben Akiba za Diamandem —
rzekł sarkastycznie inspicjent Racz
kowski.
— Racz pan zachować swoje „witze“
dla defenzywy, kochany panie! Po
rębski pokazał panu naocznie, że są
dowcipy o których-by Ben Akiba po
wiedział, że jeszcze nie były. Ja od
powiadam za spektakl i moi aktorzy 1
Paradne!...
— A możebyśmy tak delikatnie wzięli
dymisję?... Gaże pańskich aktorów
predystynowanych wyłącznie do ról
w sztukach ludowych, dorzynają bu
dżet teatralny... Dymisja, to jedyny
punkt wyjścia... Sztuki ludowe zre
sztą przejadły się już z kretesem!
— Pan widocznie zwarjował! —
rzucił się dyrektor. — Ja, który wło
żyłem tyle pracy w nowy sketsch
p. t. „Wybory", miałbym opuścić
teatr przed wystawieniem tego epo
kowego dzieła?... Panowie nie są wi
docznie przy zdrowych zmysłach!...

Odnoszę wrażenie, że mam przed sobą
samych Grodzieckich.
— Więc co począć?...
— Widzę, że panowie nie umiecie
znaleść żadnej rozumnej rady, więc
obejdę się. Reżyserję poprowadzę po
mimo wszystkiego, aż do czasu wy
stawienia „Wyborów" — zresztą ja
koś to będzie!...
— A nie mówiłem? — spytał
z trjumfem w głosie pan sekretarz
Skirmunt. — Jakoś to będzie!...
*
Gościnny występ słynnej divy,
ściągnął do teatru tłumy publiczności.
Balkony uginały się pod balastem
ludzi i kobiet, a w parterze tłoczyli
się ludzie do tego stopnia, że jedni
siedzieli literalnie na drugich.
Słynna diva operowa, której na
zwisko trzymała dyrekcja teatru w naj
ściślejszej tajemnicy, miała lada chwila
ukazać się przed oczyma zniecierpli
wionej publiczności, komentującej na
różny sposób powód incognita ar
tystki.
— Zobaczymy co z tego będzie —
szeptali krytycy między sobą.
— Słyszałem że przyjechała z so
wieckiej Rosji...
— Ma się na stałe angażować
do nas...
— Krążą pogłoski, że dyrekcja
chciała odłożyć jej występy na czas,
po wystawieniu „Wyborów".
Rys. Z. Czermańskiego.

LUDWIK CZARNOW SK I
Choć nie adwokat z paragrafów setką,
Dramat rozdzielił zręcznie z operetką,
Energją wszystkich poprzedników
zgasił
1 teatr lwowski wreszcie odtarasił...

— Nie pojmuję dlaczego to ścisłe
incognito?.,. Ciekawe...
— Zauważyłeś, że dyrektor ma
mocno zdechłą minę?...
— A taki był pewny siebie, jak
sam Heller!...
— Zdaje się że będzie klapa...
— Nie przesądzajmy! Cicho! Kur
tyna już jedzie w górę. Pst!...
. =
1:
Na estradzie przyciemnionej dyskretnem światłem kinkietów, stanęła
wielka artystka, znacząc się niewy
raźną sylwetą na tle potarganych
i brudnych dekoracji. Ciemny, zda
się z powłóczystej przędzy pajęczej
utkany płaszcz opadł jej aż do nóg,
a twarz zakrywał szary, jedwabisty
welon.
Ze sceny powiał na widownię jakiś
niesamowity chłód, ziębiąc i przeni
kając do szpiku kości, a niemy lęk
zjeżył ludziom czupryny na głowach,
siadł okrakiem na kaikach i walił
nogami w niespokojnie bijące serca.
— Wszelki
duch
Pana Boga
chwali! — szeptały pobladłe usta.
Nerwowa drzączka opanowała tłum,
zaniepokojony jak stado śmiertelnie
przerażonych zwierząt.
— Kto to jest? — szeptały pła
czące dzieci, tuląc się do kolan zalękłych matek.
— Przemienienie Pańskie!... Kto to
jest? — pytali mężczyźni, czując jak
ręce opadają im bezwładnie wzdłuż
ciała.
Powietrzem targnął skowyt po
twornego śmiechu, płynącego z es
trady ponad głowami widzów:
— Chał cha! cha!
Jednym śmiałym ruchem zdarła
artystka welon z twarzy i strząsnęła
ze siebie pajęczą chlamidę.
Z jej ust wykrzywionych grymasem
obrzydliwego śmiechu szedł cichy,
szatański chichot... Na trupio bladej
i zawiędłej twarzy świeciły się oczy
jak dwa duże karbunkuły w noc
czarną, a przez dziury splugawionej
i podartej w strzępy odzieży prze
glądało sine, zawiędłe ciało, targane
spazmem straszliwego śmiechu:
— Cha! cha! chał
— Ktoś ty? — wołał przerażony
tłum, zrywając się z krzeseł.
— Jam Nędza! — rzekła kobieta,
wyciągając berło z zanadrza.
Tłum rzucił się ku wyjściu.
RAORT.
Baryton.
Papa: Więc stara się pan o rękę
mojej córki? Mam jednak co do pana
duże wątpliwości... Opowiadano mi,
że jest pan notorycznym uwodzicie
lem kobiet i prowadzi pan bardzo
rozwiązły sposób życia... Wczoraj
jednak byłem na operze i słyszałem
pana w roli Don Juana. Dam panu
moją Jadzię. Pan nie jesteś żadnym
Don Juanem.
'
W.

Dyrektorzy
Teatrów Polskich

LUDW IK HELLER
ARN O LD SZYFMAN
Natura bujna, wnikliwa i harda
Pół Stanisławski z połową Reinharda
Ten, który pierwszy uczył gród Syreny,
Ze sztuka nie zna ni łokcia ni ceny.

Ćma tam leci, gdzie jest palnik,
Siedź ma w wodzie swoje łoże.
Święty Ludwik Teatralnik
Z sceną rozstać się nie może.
A że człek jest tęgiej głowy,
„Majland zrobi“ na Karowej.

Na próbie.

Ponad małość, kłam i brud
■Yagnie wznieść aktorów stan.
W każdym geście gentelmen
W każdym calu wielki pan.

Dymisja.

Kapelmistrz: Wyobraź pan sobie,
panie dyrektorze, że ten nowy reży
ser powiedział mi przy wszystkich
abym go pocałował w... I co ja mam
właściwie teraz uczynić?...
Dyrektor: No, ja bym tego nie
uczynił.
*

Aktor: A więc żegnam pana, panie
dyrektorze, ale chciałem jeszcze przy
pożegnaniu zapytać pana, czy do
^dyrektora teatru możną w potocznej
rozmowie powiedzieć: Żegnam pana,
stary wielbłądzie ?
Dyrektor: Pan sam o tem wie, że
w ten sposób nie można mówić do
dyrektora.
Aktor; A czy do wielbłąda można
powiedzieć: Żegnam pana, panie dy
rektorze?
Dyrektor: .To ostatecznie zależy od
osobistych zapatrywań...
Aktor: A więc żegnam pana, panie
dyrektorze!...
W'.

Krytyk (do Kapelmistrza): Muszę
panu oświadczyć, że słyszałem już
Paniniego (ukłon kapelmistrza), sły
szałem Jesay‘a (jeszcze głębszy ukłon),
słyszałem nawet samego Paderew
skiego (najgłębszy ukfon) — ---ale tak z nich żaden się nie pocił
jak pan...
Na „Żydówce" — HaIevye‘go.

O n : Widzi pani — orkiestra to
przeważnie sami żydzi; sufler żyd,
reżyser żyd, aktorzy żydzi, a nawet
dyrektor jest także żydem... Jedna
tylko „Żydówka*1 jest katoliczką...

RO M AN ŻELAZOW SKI

Wśród muzyków.
JAN N O W A CK I
Życie mu płynie tak jak Eden
Jak nieustanny dzień wesela.
Wyciągnął z kart dwadzieścia jeden
I wygrał teatr „Bagatela".

I. muzyk (wchodząc do kolegi).
Ale na dworze świństwo!
II. muzyk: Apropos świństwa .. Czy
znowu coś skomponowałeś?...
W.
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Dodatek „SZCZUTKA”

Stanisławski

Wysocka

Osterwa

Leszczyński

:icz-Mielewska

Frenkiel

Otwarcie te a tr u 9trtystyczne-literackieqo

w zupełnie odnowionej sali przy ul. Osso
lińskieh l. 10. od6ędzie się we wtorek 6 -go
wrześnio 6. r.
Scenka literacka ,fl£.l stanie się atra"
keją dla wytwornej i krytycznej publiczno
ści JSwowa. tak do6orem artystów, jakoteż
repertuaru
(prace dekoracyjne pod kierunkiem
utalentowanego artysty m alarza K azim ie 
rza K osłynow icza, który o6 jąt na stałe
kierownictwo dekoratywne ,fZ tla ' są ju ż
na ukończeniu. Reżyserją rew ii jednego
z najpopularniejszych literałów lwowskich,
prow adzi ^Bronisław Gronowski, pod Ba
tutą znanego muzyka Tadeusza (żM uellera.
cW śród artystów na stałe zaangażowanych
do ,fZ ila , znajdują się między innym i: śPp.
ęBronowski, Gicfiocka, ^Michałowski, ^M irski, ęNoskowska, Ordonówna, Orwicz, Spineterówna, RDindfjeim, bielińscy i w. i.
K ierow nictw o literackie spoczywa w rę
ku jednego z utalentowanych lwowskich li
teratów. b liższe szczegóły doniosą komu
nikaty.

LUDWIK SOLSKI
Z życia paska rzy.
— „Czy chodzi pani często do teatru?"
— „Nie, ja teatru nie lubię, wolę kino!
— „A to dlaczego?"
— „Dlatego proszę pana gdyż w kinie nawet na
dramacie gra muzyka I*.
Lotos.
Maleńka przesada.

Myśli suflera.

— Cóż Wandziu jaką miałaś podróż?
— Byłoby nieźle. Ale taki był dym i kurz, że wy
jechałam z Warszawy blondynką a przyjechałam do
Mar.
Lwowa... brunetką.

Najwięcej głupstw
sufler.
*

W głównej roli występuje znana artystka p. X.
ani zbyt piękna ani zbyt młoda ale gra bardzo do
brze. Po przedstawieniu grono wielbicieli talentu
składa jej życzenia przyczem p. X. ze skromnością
mówi:
— Oh, moi drodzy, nie zasłużyłam na wasze po
chwały, do tej roli trzeba być piękną i młodą!
Na to odpowiada jej pewien krytyk. — Chyba
pani dała najlepszy dowód, że warunki te nie są nie
zbędne !

swem życiu

Z aforyzmów teatralnych.

f

Łatwiej jest zagrać rolę w życiu niż na scenie.

JG.
Przed wyborami do sejmu.
— Córeczka: Moja mamusiu, we wszystkich ga
zetach piszą tyle o wyborach. Cóż to za jedni ci
wyborcy i wybory?
Matka: Widzisz, serce, — wyborcy to kawalero
wie, a wybrane oczywiście to panienki, tylko niestety
u nas w rodzinie jest zamało wyborców!

O „Kawuni".
I Kawecka
Czasem wzruszy
Prawda to nie kłam,

==========^^

w

*
*
Najstraszniejszą zemstą dla autora to zemsta suflera.
*
*
*
Sława autora jest zerem — bez suflera.

Komplement.

Gdy zaśpiewa
Z całej tuszy
Jakąś piosnkę nami

wypowiada

To tak.
— Dlaczego Witos tak mało interesował się osta
tnim strejkiem?
— Bo jeździł po kraju i pilnował aby jego wy
borcy przypadkiem nie zastrejkowalil
JG .

JG .

6

„SPOŁEM"
Związkowe Towarzystwo Handlowe
LWÓW - TRZECIEGO MAJA 19.
/Vr. telefonu 548.

Adres telegraficzny: „Społem “ Lwów.

poleca dla dostawy po cenach konkurencyjnych :
Zboże wszelkich gatunków krajowe i zagra
niczne, mąkę krajową i zagraniczną, tłuszcze
zagraniczne, jaja krajowe i rosyjskie, bukowy
węgiel drzewny z własnych palarni*
Posiada oddziały w:
Śniatynie (ruch handlowy do i z Rumunji),
Drohobyczu (dostawa przetworów naftowych
oraz aprowizacja Zagłębia naftowego),
Podwoło czyska ch
Skalety“ ie
Łanowcach
Równem

Handel graniczny polskorosyjski,

Z. W. K. D.
(od naszego korespondenta warszawskiego.)
Onegdaj odbyło się w Warszawie zgromadzenie
konstytujące Z. W. K. D. („Związku Warszawskich
Koni Dorożkarskich".)
Już na godzinę przed zapowiedzianym początkiem
zgromadzenia zapełniły się kompletnie obszerne —
jak wiadomo — Pola Mokotowskie.
Przeciągłe rżenie przewodniczącego (dzwonka
nie było) było znakiem rozpoczęcia się zgromadzenia.
Napięcie wśród zgromadzonych ogromne I
Przewodniczący (najstarszy wiekiem koń do
rożkarski) zagaił obrady następującemi słowy:
— Czcigodne panie szkapy! Szanowni panowie
konie 1 Cieszy mnie, że zjawiliście się tu tak licznie.
Jak widzicie z porządku obrad, sprawy, nad któremi
mamy radzić, sa nader ważne. Idzie o to, czy mamy
iść dalej luzem, (Głos: „Parokonne dorożki nie są
w Warszawie w modzie1*!), czy też mamy się zorga
nizować, pokazać naszą siłę i przestać być przedmio
tem wyzyslcu. Życząc obradom jak najlepszego wy
niku, udzielam głos referentowi.
Referent przemówił w te słow a:
— Szanowni zgromadzeni 1 Ród koński należy
do najstarszych w świecie. Już Foebus Apolloz
zaprzęgał rumaki do swego rydwanu. (Głos: „do
rzeczy!) Mimo to uchodzimy w oczach świata za
najgłupsze istoty pod słońcem, bo nawet człowiek
chcąc napiętnować głupotę swego bliźniego, nazywa
go koniem! Wszystko to dzieje się z tej przyczyny,
że się z nami nikt nie liczy, że się nas nikt nie lęka,
i e nie potrafiliśmy się dotychczas zorganizować.
Żyjemy w czasach, gdzie wszystko, co żyje, organi
zuje się w związki. I my nie powinniśmy zostać

wlednhi } ^ anc^e* grar|iczny i tranzytowy.
Przeprowadza wszelkie transakcje handlowe
z Rosją i Rumunją, Gdańskiem i Niemiecką
Austrją. Posiada zastępstwa fabryk zagranicz
nych. Posiada magazyny we Lwowie i w O d
działach.
Rachunki b ie żą c e : Akcyjny Bank Związkowy we
Lwowie — Bank Przemysłowy we Lwowie — Ra
chunek żyrowy w P. K. K. P. we Lwowie — R a
chunek P. K. O. Nr. 148.540.

w tyle. Inaczej dalej będą nas wyzyskiwali nasi pra
cobiorcy, panowie dorożkarze (Głosy: „Hańba!")
Popatrzcie, j<.k każdy z nich wygląda: Wyśmienicie
odżywiony, rumiany, tłuściutki. Nic dziwnego, bo
cały dzień żłopie wódkę i piwo! A my? Skóra
i kości! Ledwo włóczymy nogamiI Całe społeczeństwo
to widzi i nikt się nie ujmuje naszej krzywdy, bo
dziś każdy myśli tylko o sobie. Uchwalono w Polsce
ustawę o 8 godzinnym dniu pracy, ale do nas jej nie
stosują! Dlaczego? Zniesiona jest kara cielesna ale
nas okłada się dalej batem! Dlaczego?! Zabroniona
jest młodocianym robotnikom praca nocna ale nawet
najmłodszych z nas, o ile tylko potrafi uciągnąć do
rożkę, używa się w nocy! Dlaczego?! Nasz Związek
dążyć będzie do zniesienia tych anomalji i do stwo
rzenia nam, że się tak wyrażę, ludzkiego bytu.
Następnie otrzymał głos koń-komunista: Nasz
Związek objąć powinien konie całego świata, inaczej
szkoda go zawiązywać.
Jako międzynarodowi będziemy potęgą mogącą
spowodować przewrót społeczny i sprowadzić inny
ład i porządek. Sami dorożkarze temu niewinni, że
nam jest źle na świecie, winien temu system, który
musi runąć.
W tym celu należy przedewszystkiem usunąć
rząd Witosa, który popiera paskarzy i wolny handel
(Powstaje olbrzymi krzyk wśród zgromadzonych.
Słychać głosy: Ile rubli wziąłeś od komunistów ro
syjskich? Bolszewik! Zdrajca." — Mówca: „Wy sami
zdrajcy! Zamiast popierać strajk tramwajarzy, popie
racie kapitalistów, obwożąc ich po całem mieście!
Wy łamistrejki! Zwolennicy S. S. S.“ — Zgroma
dzeni dzielą się na dwa wrogie sobie obozy. W y
wiązuje się walka. Wśród ogólnego zamieszania prze
wodniczący rozwiązuje zgromadzenie).
Mar.

BAGATELA LWOWSKA

O p u ś c iły p ra sę :

Teatr llteracko-artystyczny pod dyrekcją

W. R A O R T A

Stanisława Śliwińskiego

W ESOŁE IMPERTYNENCJE
■- ■

■" ( S A T Y R Y )

(dawna sala „Casino de Paris")-

■ .....

Operetki — rewje — jednoaktówki — sketsche. —
Codziennie przedstawienie o godz. 8 wieczorem. —
W bieżącym programie ostatnia nowość Warszawy, —
wielka rewja aktualno polityczna w 4 częściach ze
śpiewami i tańcami p. t. „NO, N O ". Występ gościn
ny B. Folańskiego. — Bilety w sklepie W . P. Gabrjela
ul. Legionów 1. 3.

Do nabycia we wszystkich księgarniach, Główny skład
w Lud. Tow. Wydawniczem we Lwowie, Sykstuska 21.
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LWÓW, Zyblikiewicza 3. —

Obrazy i szkice (cykl karykatur
Z, Czermańskiego) dywany —
rzeczy użytkowe. —
— —
54
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WE LWOWIE, ULICA AKADEMICKA L. 23.
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Diesel 15/16 HP.

kompletny, zupełnie debry, natych
miast d o s t a r c z y ze składu firma

----

Pion

DOSTARCZA Z WŁASNYCH WYTWORNI;
CEGŁĘ, DACHÓWKĘ, WAPNO,
PAPĘ, WYROBY BETONOWE,
KAMIEŃ, SZUTER, DESKI.

Lwów, Lwowska 48.

Telefon 476.

Zagadka.
Co można dostać za jedną markę polską?
RS/td m. epBizp p o

ft/an

W głodnym Petersburgu.

Ze swoich bogato zaopatrzonych składów:
BLACHĘ CYNKOWĄ I POCYNKOWANĄ, SZKŁO TAFLOWE,
KIT SZKLARSKI, ZELAZO,
OKUCIA, GWOZDZIE, DESZCZUŁKI PODŁOGOWE, DĘBO
WE, POSADZKI KLINKIEROWE
KAMIENNE ORAZ INNE MAj TERJAŁY BUDOWLANE. :

I

— Siemion Lotrowicz, dlaczego nie zapalacie
lampy ?
— Bo naftę wczoraj wypiłem...
— Ale może w knocie jest choć trochę wilgoci
to się lampa zapali...
— Kiedy knot też zjadłem...
JG .
□=

7

M
MIESIĘCZNIK

dla spraw handlu i przemysłu

C h a ra k te r?
Przyślijcie charakter pisma, zakomunikujcie
..
.
‘ imię. rok, miesiąc urodzenia, ile osób naj
bliższej rodziny ? otrzymacie od Szyllera-Szkolnika, psycho-grafologa (autora prac naukowych) szczegółową analizę charakteru,
określenie ważniejszych zdarzeń życiowych, Odpowiedzi na szczere
zapytania. Analizę wysyła się po otrzymaniu Mk. 300. Praca
naukowa Szyllera-Szkolnika zaszczycona mnóstwem odezw, po
dziękowań. Dla badań osobistych przyjmuje od dwunastej do
siódmej. W rszawa — Psycho-Grafolog Szyller-Szkolnlk —
Piękna 25-12. — W ątpiącym dowody bezpłatnie.
53

ukazuje się każdego miesiąca — ......
NAJLEPSZE Ź R O D Ł O INFORM ACYJNE
Rewja przemysłu i handlu służy sprawom zwią
zanym z handlem, przemysłem i rękodziełem.
Rewja otwiera swe łamy dla swobodnego wy
powiadania się biorących udział w życiu handlowo-przemysłowem.
Rewja dąży do nawiązania między-miastowych
stosunków kupieckich.
Rewja przeprowadzać będzie kampanje rekla
mowe i służyć wszystkiemu, co broni i pod
nosi przemysł, handel i rękodzieło.

Farby olejne

tarte na najlepszym poko
ście oraz l a k i e r y wszelkiego rodzaju po
leca najtaniej

L. H O SZO W SK I

Redakcja i Administracja: Lwów, ul.

Lwów, Akademicka 3.
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Myśli.

Meloman.

f
O d czasu gdy Pytagoras wynalazł
swoją słynną prawdę nąukowĄ i bo
gom ofiarował wołu — drżą wszyst
kie woły, gdy odkrywa się nową
prawdę ..

Jeden ze znanych kompozytorów
zaprosił do swej loży na premierę
swej opery swoją dalszą rodzinę
z Białorusi.
— Jakże się kochanemu wujaszkowi podoba moja opera? — pyta
promieniejący kompozytor.
— Całkiem ładna rzecz — oświad
cza wujaszek — tylko ta muzyka
dobija całą operę...

Aby autor mógł we Lwowie od
nieść sukces na scenie, musi on być
albo nieboszczykiem albo zboczonym
seksualnie cudzoziemcem; najpewniej
jednak, jeśli jest zboczonym seksu
alnie cudzoziemskim nieboszczykiem...

S. T. TYMIENIECKI
TRZCIŃSKI
ZYGMUNT KAWECKI

SEW ERYN M ICHAŁOW SKI

ZELW EROW ICZ

Michałowski Sewerynek
Gębą miele tak jak młynek,
Ze zaś bawi i rozczula
Więc zamknięto go do „Ula

DANILŁO WICZ- JA R A C Z Ó W A

KAZIMIERZ O K O RN lCKI
Człowiek romantycznego ducha,
Sztuka dla niego to miluchr,
Której z pokorą patrzy w c ;zy,
Czyli ramieniem go otoczy.

R e f o r m a teatru.
projekt na konkurs związku futu
rystów.
Dlaczego teatr ma reformować scenę
a nie reformować publiczności? Prze
cież scena nie zajmuje ani tej prze
strzeni co widownia, ani aktorzy nie
wyrównują liczbie publice (wraz z re
cenzentami) Masa rozstrzyga.
Żyjemy wszak w dobie ludowładztwa.
Rzeka jest spławna daleko od źró
dła — sztuka zaczyna się zdaleka
poza aktorami, autorami i t. d.
Chcecie wywołać nastrój u publicz
ności? Nastrójcie ją odpowiednio już
u wejścia.
Niech np. nie wonieje l‘origanem,
czosnkiem czy swojskim czadem ciała,
tylko perfumą, zastc ‘•-.waną do sztuki.
Niech wonieje usypiającym swę
dzeniem opium w sztukach swojskich
autorów a pełnem
podniecającej
swojskości poskwarem masła w sztu
kach anemicznych spółek literackich,
tłumaczonych z dodatków do „Illustration".
Chcecie rozruszać publikę, wpoić
w nią oceaniczną rozlewność życia —
ubierzcie ją w strój plaży morskiej
i przygaście wszystkie światła.
Chcecie na jej twarzy wywołać
błogi, senny uśmiech zadowolenia,
powieście w foyer worek białej mąki
a do każdego biletu dajcie legityma
cję na członka — P. S. L.
Sama scena
musi
ulec
prze
obrażeniu — jeno miejcie odwagę
kopnąć w chwiejące popielisko sta
rych ognisk!

Niech raz ktoś zdobędzie się na
odwagę rzec sobie, że teatr jeżeli ma
być cyrkiem, jak chce Reinhardt,
jeżeli zrodził się na arenie, orchestrą
szumnie zwanej, niech będzie cyr
kiem — ale first class.
Gdy deszcz ma być — niech aż
strugi płyną prawdziwej wody (prócz
tej autorskiej) tłumy, to tłumy —
a skoro strzelanina wypada w tekście,
niech gwiżdżą prawdziwe kule. Może
trafią w krytyków teatralnych, komi
sje teatralne z tym gdy już aktora
ma zastępować maszynista, niech
każda scena ma swój efekt świetlny —
gdy więc na scenie pije się pomarańczówkę, niech pomarańczowe, a nie
wiśniowe oblewa ją światło.
Albo teatr iluzji.
Jeżeli zdobyto się na odwagę robić
las z papieru, drzwi tańczące razem ze
ścianami i ogień z bibułek czerwonych,
przeprowadźcie to konsekwentnie.
Staruszek czyta bibję, dwie dzie
wice obok niego zasłuchane, lokaj
wnosi kolację. O tóż kotlety muszą
być naprawdę kotlety, biblja biblją,
a nie katalogiem „Targów Wschod
nich" a dziewice dziewicami — ina
czej do bani z iluzją!
Albo czy nie nęci was świeżość,
prostota, szczerość i wzruszająca tradycjonalność ludowego teatru japoń
skiego ?
Gdy cię, widzu irytuje, że za tyle
marek widzisz szeroki, fałszywy i koszlawy gest, szminkowe cudactwo,
niepodobne do maski w twej własnej
fantazji zrodzone. —
żądaj: maski na twarzy aktora,
sznurków marjonetkowych i gestu
kukiełki — słowo, dar Boski, cud
nad cudami, objaśnienie przyrody,
wszystko zdziała. Niech aktor kine
matograficzny zostawi mimikę i cha
rakteryzację a ciebie czaruje słowem,
które było na początku.
Rys. Nirnsteina (Warszawa).

GUSTAW RASIŃSKI
Serce złote, człowiek szczery,
Aktor z gestem bez maniery,
Ą więc każdy człowiek z czuciem
Żyje jak najlepiej z Guciem.

A gdy cię „chandra" uchwyci
i wołać będziesz o teatr, który nie
będzie cię raził pstrokacizną, ruchów
nadmiarem, akcesoryjek wyścigiem,
żądaj teatru cieni, tureckich „karagór".
Płótno, a na nim blade cienie ak
torów. Jakie to tanie, prześwietna
dyrekcjo! Kostjumów nie trzeba, pe
ruk, naróżowanych ust, kiwających
się wież kościelnych i wywracania
białek oczu.
Lecz jedno ale. Gdyby usunięto za
ekran aktora, skończyłoby się kró
lestwo kobiety w teatrze, cesarstwo
jej — pardon Jej, wdzięków. Bo kró
lestwo kończy się na prześcieradle.
Za prześcieradłem zostaje tylko czło
wiek...
Tylko człowiek w teatrze niema
nic do roboty, a o teatrze nic do ga
dania.
„Człowiek i coś jeszcze"...
oi.
Z recenzji operowej.

W . RABSKI.
Kacyk krytyki wszechwarszawskiej,
Stary koneser w kulis kramie,
Lecz Małopolski niech nie gryfie,
Bo resztę zębów na niej złamie.

Pani H. śpiewa albo za wysokoi
a wtedy dystonuje; albo śpiewa za
nisko; wtedy ona destonuje, a jeśli
już trafi swoje „d“ —•• wtedy deto
nuje.
*
Ten nowy baryton mówi tak samo
głupio jak nasz pierwszy tenor, tylko
W.
o jedną oktawę wyżej...

imprezę państwa Młodziejowskich od
daną będzie sala Altposen lub sala
teatralna w koszarach trenu na Je
życach.

Z teatrów poznańskich.
Z teatru Wielkiego.
Repertuar teatru Wielkiego zapo
wiada na sezon bieżący: Natałkę Połtawkę, Ne chody Hryciu, Żydówkę
Wychrestkę, Zaporożca za Dunajem
i Tarasa Bulbę pod batutą dyr. A da
ma Dołżyckiego.

Rozmowy teatralne w Poznaniu.
— Czy byłeś na występach Zel
werowicza ?
— Ady nie poszedem. Mówią, że
un nie takł jokowny jak Fertner. Ten
ci gro! Jak ci froce wykrzywi, to
czysty śport. Nawfet sam Froncek
Ryli tak nie potrafi.

Widowska uroczyste i oświatowe.
Na wniosek prezydenta miasta, ko
misja teatralna powierzyła kierowni
ctwo przedstawień uroczystych galo
wych, narodowo patryotycznych oraz
widowisk dla kształcącej się mło
dzieży zasłużonemu nestorowi sztuki
baletowej p. Kuleszy. Dyr. Kulesza, któ
ry przed paru dniami powrócił odświe
żony z kuracji w Piszczanach, zabrał
się ze znaną powszechnie energią do
pracy, jako kierownik działu oświa
towo kulturalnego w teatrze Wielkim.
Przedstawienia dram atyczne w Te
atrze Wielkim.
Na rozpoczęcie sezonu dramaty*
cznego w teatrze Wielkim wystawia
ną będzie tragedja Szekspira „Romeo
1 Julja“ z dyrektorową Nudą Młodziejowską w roli Julji. Rolę Romea odegra tragik lwowski Michał Tara
siewicz. Wielki artysta, znany zaszczy
tnie na bruku lwowskim, który na
życzenie magistratu warszawskiego
objął kierownictwo teatru Rozmai
tości, obecnie na ogólne żądanie wy
jeżdża do nas na występy.
Reżyserję objął po powrocie do
zdrowia dyr. Szczukiewicz.
2 teatru Polskiego w ogrodzie Po
tockiego.
Dyrekcji teatrów dramatycznych
udało się po długich pertraktacjach
pozyskać na stanowisko doradcy li
terackiego znanego zaszczytnie foto
grafa Jana w Oleju Mackiewicza.

— Co to znaczy D. O. D ?
— To najpotężniejsza spółka tea
tralna z ograniczoną odpowiedzialno
ścią. Siedzibę ma w teatrze Wielkim,
a filję w Prezydjum magistratu.

STANISŁAW SL1WINSKI.
Warszawkę przeniósł do Lwowa
Niech kwitnie więc scenka noWa.
Z warszawskiej wysnuto przędzy:
„Król się baw i", „No, no“
„Trzeba pieniędzy".

— Kto to jest Dr. Stark?
— To najlepszy doktór medycyny
między referentami budżetowo teatral
nymi, i najlepszy referent budżetowo
teatralny między lekarzami w Pozna
niu ?
— A czy on się zna na medycynie?
— Tyle co i na teatrze.
Przy kasie.
— Panil

_
.
.
Repertuar na najbl.zsze tygodnie
zapowiada najswiezsze nowości: O j
męzczyzm męzczyzni, słomkowy ka-

pelusz żołnierza królowej Madagaskaru, oraz Obronę Częstochowy z
p. Franciszkiem Ryllem w roli Kordeckiego. — Po powrocie z Częstochowy artysta zalicza tę rolę do najwybitniejszych kreacji w swoim bogatym repertuarze.
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prosceniowej,
Dama do kawalera. Jak się ten Źełazowski naharakteryzował na tego
Carusa. Ady ja widziałam nieboszczyka w Berlinie na występach, to
wyglądał całkiem inaczej. I śpiewał
lepiej! Ady owej.

Na ostatniem posiedzeniu magistra
ckiej komisji teatralnej uchwalono,
aby stanowiska prezydenta miasta,
dyrektora teatru Wielkiego, dyrektora
teatru Polskiego, decernenta teatral
nego oraz primadonny opery były
dożywotnie i dziedziczne.
Na tem samem posiedzeniu posta
nowiono wysiać projekty dekoracji i
i zeszłoroczne dekoracje Teatru Wiel
kiego pędzla art. mai. Leona Dołżyckiego na międzynarodową wystawę
ekspresjonistyczno- futurystyczną w
Tworkach pod Warszawą. Ze względu
na wysokie koszta transportu uchwa
lono zwrócić się o odpowiednie} sub
wencję do departamentu oświatowe
go przy Ministerstwie b. dzielnicy

Pruskiej.

BARW IŃSKI

ze

dja>
,“ zel^

Z komisji teatralnej.

Dowiadujemy się z autentycznego
źródła, że na przyszły sezon 1922/23
komisja teatralna nosi się z zamia
rem oddania gmachu teatru Wiel
kiego na użytek lekkiej opery i ope
retki, poważną operę 'przenieść do
gmachu teatru w ogrodzie Potockiego
dla teatrów zaś dramatycznych, które
przejść mają ponownie pod prywatną

to

ADW EN 1OW1CZ

Rys. Ż. Kurczyńsl«i«jfO (Lw iw ).

Poprzedstawieniu.
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Po cudnej wizji z dźwięku i koloru
Widownia pusta — umilkły oklaski.
Faun co się zakradł z pobliskiego boru
Przymierza stare, porzucone maski.
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