francuska otrzymała wJadomość, że markiz
cle Bland na własną pro.śbę został przydzielony do poselstw.a w Waszyngtonie. Jcdnocześ.nie nadsze,dl lis.f od markiza., p,isany
z Trouville, w którym markiz żegnał swą
zw.ierzchność i k·olegów.
Lord iI(obert przyniósł te wieści córce
do domu. Miss Mabel wysluchala spo,kojnie, poczem wręczyła ojcu list i milcząco
o;puśc.ila pokój.
List był pisany do Mabel. Markiz de
Bland ·prze1praszal ją, że nie może starać się
o jej n;!kę, ale jest ju·ż dawno ożeniony i
ma kilikorn dzieci. ·Ważne .powody skłaniia
ły go do zatajenia tego małżeństwa przed
:śwJ.atem pros.i też Ma.bel o nie rnzgfaszanie tego faktu i btaga o przebaczenie,
że wywoła.I swem za.chowaniem złudne i
nieste ty nie~isz.c,zalne projekty.
Lor.d R:obert z cichym „shoking!" schował list do kies-ze.ni i zamyślił się nad spos·obe1111 ·przywr6cenia córce równowagi i upozorowania catego zajścia :przed towarzystwem lo.ndyńskiem.
Wkr·ótce jednak spostrzegł z zadowoleniem, ż.e ·obawy jego wobec 1Ma1bel okazały się ptonne. IPiękna :panna .zewnętrznie
nie zmieniła wpeJ.nie swego życia, na·dal je%dzila samochodem, grat.a w tenn.isa, s1PQdzata. długie .go<lzi·ny na rzece w hiałei ża
glówce. Lord ndekhnąt - córka jeg.o bytu
prawdziwie zahartowanym czf•owickiem„.
Ale w duszy 1Mabel podniosta się burza.
Nic mogla znieść myśli, że ją, gardzącą tyloma hiią·cemi dla niej sercami, ·oszukano
tak haniebnie Jedno tylko sf owo dźwięcza
to jej w mózgu, niby Hpar1a osa: Zemsta!
Po dziesięci•u dniach miss 1Mabel wyjechała .z Londynu, zosta wiajqc dla ojca list,
w :którym donos.i mu, że udaje się w podróż
po kontynencie, .aby rozerwać się i uspokofr:.
1

1

cy dc1 peszę. Markiz .przeczytał ją ukradldem, a nazajutrz o świcie, nie dając żonie
żadnY·ch wyjaśnień, wyjechał.

Po kilku dniach w :kasynie w :Monte Carlo, gdzie markiz od trzech wieczorów
wygrywał całe stosy pieniędzy, upadł mn
ba·nknot stufran.kowy. Gdy sch:vlit się .po
nicg;o, zobaczył obok 11a ziemi li.~foik, 110szący znany mu aż .za dobrze diaraktcr pisma. Mar.kiz zadrżał i gnany śmiertclnyn1
strachem npuścit kasyno, a wnet potem
Monte - Carl·o.
Jak trnplony zwierz, tuła! siQ markiz ,Je
Bland z miasta do miasta Wciąż łudził sic;
nadzieją, że miss iMabel znudzi s.ic; ten szalony ,pościg - ale daremno. Odz.ickolwiek
.'lki·cr·owal swe kroki
list lub depesza ostrzegały go, ie .prześla.cl·owczyni jest bli~
sko.
P.od .koniec lata .uda! sic; do Waszyngto~
nu, a·by objqć nowy .ur.zqd w ambasadzie.
Podróżował jako pasażer śri'Jd.pokładu
1ia
niedużym portugalskim papowcu, sqdząc, ie
uniknie swej drc;czyciclki.
W Waszyngt·onic roziwścii sic; w swych
.apartamentach i zaczął lżej oddychać, KdY
minoto dwa tygodnie, a .Ma.hel nic dawał.a ~>
sobie znaku życia.
Nadszedł dzicf1, w którym mia! sic; przed
stawić .prezydentowi 'Stan6w Zieduocznnyc!J. Ubrany we frak, pop.rnwiat jesz1.:ze
vr.zed lustrem wprawnym ruchem ,paków
nieslrn.zitcl11ie biały krawat. Nagle ·zutrzt1sf
S1~ę cały. Ujrzał w lustrze, jak otworz:vty
sic; d.rzwi i do pokoju ws1męla się miss Mabel, •uniernchamiając go stulowcm s.pojrzcniem swych bJQkitno - szarych ·Oczu. Za
nią, nic.postrzeżenie dla markiza, przemk11ql'
szczupły, czarno ubra.ny mtodzicnicc i ukryt sic;: w fot.Jach portjery ll 01kna.

- CHom przyszła
Myślę, że będziesz mi

1Miss Mabcl sdrnwata rewulwcr
Zilllllll
w:vL:eJzila:
- 1Powstaf1 pan, popraw frak i śpies1, Lin
prezydenta. Przedstaw m11 sit; dzisiaj -"
intro może być za pt'iź11n ...
W·olnym, s1rnkojn:vm krokiem pi<;k11a
miss w:vszfa. Markiz wkr1'>kL! po\t:m ndał
sit: do Bia!cµ;o llonrn. ~:.dzie jaku przcdslawic.icl wiclkicµ;o narnd11. prz:vi1;t~· byt z
w;clkicmi J1nnnrn111i.
Nn.zaj11trz zalo w \Vasn·n.gtnnk i Nl'W •
Jorku ze zlośliwcmi us111!l'd1am! pn da wa no
sobie brukowe pisemko, w kt1·1rcm pnd sensacyjnym nag:t<hvkicrn, tlmtcmi lrzcin11kami -r1·pisa11a byta przygo.da 111i!r1qu markiza.
pn;:cig diielucj Llzicwczy11y, klli'1rzust wo nsznsta, a ohnk zt.lkcic uwil'i..:znialn rnindc.1~(1
dypli 1 matę, litagaj<\CC)!;n ru .klt;czkad1 ślia
ną Pilllllf.i, rnicrinc•i dof1 z rewolweru.
Karjcr.v 1 dyplomat~·1.:zna i życiowa n1arkiza cle Bland s•lrnrkzrtr sic;. \\'ysznlznny,
z).!;orzkniały, zasz~·t sii; w ..,w11im 111aj;1tku,
g-dzie strnwit życic.
W tydt:ier'1 po opisanej S\.'.l:ni1:. miss l\:bhcl
witata swegn ojca, OJH1wiatla.i;\L~ um "ipnknjnie o miastadt i krajad1, ktli!'t~ zwicdzila.
Towarzystwo lnrHly1i'ili.k pr1.rit:fo mi:-.'1
Mabel ownL·.yj1Jic. Pudziwi:11111 h n;:1'•lnit:.
a zastęp wiclhkieli 11hi~·~;d
rai.:zk.c
1

nieustraszone.i

d:dt.'w1.:1yur.

\\'

kn'1tll.irn

cza~io 1rn~luhita

lorda llL'lll'\ I li111d11ualda i
1mt1oh1rn :i.yfa z nim nadt·r . . 1.:z1;sliw!e.

Wum. Ir.)
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P. Zofia Lindorfó na

..„

Polski Rigoulot.

sama, panie markizie.
równie postuszny, jak

I
I

mym listom.

Na tarasi·e Palace - Hotel w Trouville
siedziaf markiz de Bla.ud z piQ•knq i wytworną kobietą. ·Wyszukany ob.iad ·przerwa! 1im lokaj, 1pod.ajqc markizowi list. Markiz ,poz·nal duży, wyraźny charakter pisma
Mahel. Zaniepokojony, otworzył list, przc'bie.g! go oczyma, zbladt i JJ-rze1prosiwszv
piękną znaj.orną, ździwioną .i podrażnioną
jego zag.adkowem zach·owauiem siię, poszedt
nad morze. Ostry powiew nie uspokoi! go
.iednaik.że, !Marki.z. poznał dobr.ze silną, ·nieugi~tą wolę oMabel ·i ogarnął go •typowy )Q1,
męzczyzny, .który ·czuje s.ię. bardzo winnym
wobec kobiety. Co chc·iala •ona teraz od
niego?
O 7-ej minut 32 markiz opuścH expres0

~em

Trouville.

W dwa d·ni 1późniei wieczerzał w swoim majątku w NormandH w ·towarzystwie
ż?ny l dz.ieci. Gdy dzi.eci .poszty spać, markiz przechadza! się z .żoną alejami .parku.
iNagle zjawiła się 1pokojówka, niiosąc na ta-

Markiz bezwładnie npadt
złożywszy ręce, krzy.Jrn;~ t:
~

Na

miłość

-··-

n:t krzcslo

i

:

~~· t88

hoskl1, czego pani cla;c odu

nmie?
Pan mnie trnpif, juk -dzikiego zwierza
czyz mnie nic wolno zabawi(: sic; w myw
shwego, który .póty będzie g11ę1hil pana, aż
pan upadnie? - ·odparta :Mubel i szybkim
ruchem wyjąwszy z worł;lc,zka rewolwer
wymierzyfa w markiza i krzyknęła.
'
-

:-~

:~ Panie markizie, ex,pressern 0 7-cj 0 _
Pll:.-;c1

pan 1W.aszy11gto11 !

De Bland'a ogarnęfa rozpaez. Skoczyt
do niej, gotów <lo walki na śmien.: i źyclc.
Ale gdy 'llirzat pal~c miss Ma.bel, spokojnie
o.bejm11jący cy·nJ?:iel, za<lrzat i upa<lr przed
mą na kolana, hłagajqc ze szlochem o zmitoiwa·nie.

Wtedy z za kotary odezwał«> sic;: delikat-

n:. przlyJrnięcie i de.runa ipostać O•puścila po
koJ, unosząc nieduży ,a.parat fotogrnficzny.

ł.od2ianin Erwfn Stibhe (Union), uprawia
z zamiłowandem cię:!kł\ i lekką atletykę

oraz boks.

RRe:;d~a~k~to~r~:~K~le:m::e:n::s~O~r~ch~u~Is~k~i.===========-==========~
=;""·- ··-· ·-·
Odbito w drukarni: „Kuriera Lódzklego".

Urocza odtwórczyni „ Wikci" z „ Ludzi Tymczasowych" -Kaweckiego święciła triumfy na scenie Teatru
Miejskiego w Lodzi podczas gościnnych występów stołecznego Teatru Narodowego w ubiegłym ·tygodniu.

Teatr alja.
„Nie-Bo ska" w nowej Inscenizacji. - Flers
ma zawsz.e powodze nie. -- Nowości zagrainiczne.
Wys ta wie nie „Nie - Boskiej" w teatrze

im. Bo~uslawsrkiego stalo s:ię (ja1k to niemal
z ka:żdą .premierą w tym 'teatrze bywa) prawdziwym wypaclkicm dnia w stolicy. Inscenizato.r Schiller i dekorator Drabik dali
calkie!ll nowe i 110\voczesne ujęcie arcydz·ie

fu Krasiński1ego, tworząc całość, nrngącą tu
i wodz-ie >budzić pe\vne· zasfrzeżenia formal-

ne, nielnniej jednak będącą ·skonkrctyzowa·niem srpo1ec.znej paraboli poety w kształt
wysoce artystyc zny, w szczeg6łach ws'Zelkich kmsekw cntny :i dhtego ze wszechmiar z.aslugujący ·na m1jżywszc zainteresowanie ..
Naczelnemi wskazaniami w tej pracy reżyserskiej, odbiegającej ·d::deko od s.posob11
ujęcia w swoim czasie: hk najdale.i posunic;ta teatralizacja slowa ·i symbolów Krasil1skie)i;'o Ma.z, jak j~i2 ws,ponmieliśmy wyżej, tl!lowo~z.eś·nienie cizi.efa. iNatmalnie, :ie
niezawsze i nic we wszv~·tkich momentach
te ·dążenia reżyser·skie daly się .pogodzić z
z zasad11'icza linją i romantycznym stylem
„Nic-Boski.ej". Więcej nawet - w niektócvch obrazach pęd nowaforski reżysera lamał harmonię ubworu i kMcif się z jcg;o JJOetyckirrl tekstem. \i\/ysunięcie mi pierwszy
plan dzial.ających mas, nie ·zaś, jak 1u Kras·ińskiego, pr.zyw6dc6w dwóch walczących
światów, mu"1ialo z koniecznoścl zepchnqc'.:
nieco w ciel1 wiel1kie figury hr. Henry.ka i
Pan:krnccgo, Z tych samych względów zatraciła, się .gdzieś i zbladla nieziemska, wizjonerska posłać Orcia, które.g.o rolę o·dda110 - wbrew dobrej tradycji - w ręce mę
skie .i t·o 111ie nazbyt sprawne
W ka1żdym bądź razie inscenizator w.
z.adanin swojem miat do wykonania i wykonał prncę D1lbrzymi ą. Można rezultat ie.i
oceniać tak czy inaczej, sa•dy swoje obwnrowv1wać mniejszcmi lub wioksz,em i zastrze
żeniami, nwżna się na wet oQwnszać na ub ranie I1rabicg.o 1ie11ryka w nowoczesnv f"'c11cz
rt Leonarda w s1kórzaną knrtkę holszt.:lwi:'.iką - ale przyz.nać trze'ba, że w tej zup0ł
nie świeżej, .nowej i wTa.s11ej insceni7. ·,:ii
.iNie-:Bo.skiiej" j.c.st o·lbrzymi wy.sitek i p1;.
·tęż11y rozmac.h tw<irczy, co przvznal'a pr;lwie Jednozgodnie krytyka stotec711n n'.1[ ..
n'ąca •się .zreszfa, w istocie ::;wvch p·11;lr>rl'1w r "· •pnfrzebę ·i do•,)11.S.zcz~dność „s::l1ille1
1w;vsI~:t'j zuchwalej „przer1 l1<;' d?:letn Kra
·111'.e lr.::zwypr:1~r:w
te
Znakomi
.
siń~kiei~o
ny :h •. tT1 zbior.owych, wspa 1'.ale pq'.11y~1a
ne, niesamowiite, jak chcą 11iefotórzy - ,.gc~
njalne" dek·oracjc !Drabika - przvczy1nfaja
się do konieczn-ości stwierdwnia niezanrzcczafoego faktu, iże ,,Ni e-Boska" obok ·„Róż:v" Żeromskiei!:o ~n w kończącym s:ię sezonie najc:ieka wsiemi bodaj widowis kami w
te8trach war<:izawskich.
A w Teatrze Maty111 zakr6lowat znowu
de Flers z Caillawetern, pisarze, jak wiadomo, 1bcz konkurencyj.ni' n zawsze - kasowi.
Wystawiono mianowicie ikomedjc „Osiofkowi w żf.obie dano·„.", w której poczciwy o1

konstrukcja techniczna ura1nat11. stonicnic
siotek - p. Georges Boullains znajduje siQ
jedno .ośrodk<'>w tccl111i·cz11.rd1 teatru
cztcre~
w
aż
y
~mmiędz
w arcyitruclnei sytuacji
m:t i1roczcm1 kobietami. Porówna nie pięk kina. Dzięki zastosowa11i11 fi!mn rola (IJline.i kobiety do „l)Cfnep;o ,Holm" nie wydaje sowa sccnicz111:).':o .stow;1 zredukow ana jest
'lln minimum. Tdk llJJ. 11~1 w;rn1ia11ki; o rcmi się dość - .poetycznem, możnaby oczywolncJi ·w Chinai.:11 przesuw a się na d;ra11
wiiściic znaleźć sto lepsz\··..:lt, wzn:ośkj~zyclr
metafor... A jednak tyt11l komedii doskona- seria z<l.iQ~ z pt1wst,u1ia clii1'iskicgo, stannle maluje zakłopotanie ·p. Bnullains, które- ..wiąc ·niejako li() \:vidowiska. fnlercs11i:1cq
sztuko Paqucl'a \\'Yl'l~żrscrowal .iccJc11 z
go wyb(Jr jest trudniejszym czynem, niźli
bonajlc:pszycl! rl!Ż,\'scr1hv nicmiL'c.kicl!. L Pissa·d 1P.ar.vsa, gdy ·chodził.o o frzy tylko
.a:lócator.
rolach
w
Malicka
ginie. 1Węgierko ·i
wnyd1 byli niezupełnie w swoich --- roSędziw.r pinnjcr i lw1'in:a 1111wl~'.~o dralach. .Ale ie to aktorzy pierwszej k 1as>',
mala wlosldego. I .uigi ~Pira11Lkllo, pra.:uje
więc ra:dG sobie ·dali cum bando oklaskujnobecnie ni<.:zm.i>r<lł·nwa11ic nad c/len.:111a aż
cej swych nh1bieńc6w puhliczności. W „O11owcmi sztukami lt!~tlralnemi. l\alrnlwi ek
siołku" wystąpita też 11talenl.owa1ia i svmPirandello posiada w h~z:rmi1; sw1'1j wl:is11r
paty.czna .artystka teatru Mdzkie•go, ;p. Ir::t
te:itr, zamierza Jednak nnwc ">zl11ki pmvieKozlowska, z zadowoleniem powitana :przez rzy~ tln gr:i11ia i111J.\'lll teatrom włnski111
or.asę stołeczną.
swoJcj trupie Piramlcl111 da.ie .prn\va:i.niv dn
Jak głoszą ostat'll:ie informacje, nad Te- .!!:r:rni.a sztuki ml11d,vd1. niern:111.rc1J ,il::-:1·:ze
atrem ·im. iBog11slawskiego, o .którym nie:111tonhv włoskich, lorni:1l~ im w IL'lt spujednokrotnie mieliśmy moż11nść 1)isać ":t.csóh drogc; do roz.Q;!os11 ! sla w.\. Ten hrak
rzeJ, nie wisi już narnoklesnw.v miecz ckskluz.vwizm11 w d;ti~1f;tlnm";·:i ti~atraluej
gr.oźha zall1!kniecia. Mafdstrat wnrs·zawsld
iPir.ai1Llelh Jest ·Pit:knrm ns1:n1 "bwn(~g-n
zamierza podobno wy.c]:~icrżawić Teatr, 11i}isarza, ·klt'iry wivle Jl11w\·cl1 idl'i i 1tivz11aclz'ielajqc nm wvclal!wj s111hwencji. flotych11y<.:1t przedtl'111 lll\·:;li w11i1'isl dn dzlsit·iszl..'j
czais ztożono dwie ·oferty na clzlerż.awę; jedramaty.ki 1:11r11pe .hlli ,„i.
dna :ze stmny 'P. Adwentowicza, d1·1ii:~q 1Rnsv.hki ll:atr dr;11n:1t:-; ...:ZJ1\' w Rnlze
p. Zelwerowicza, SclJillcra i łforz~·cy, Dziwyst.awił z 11n~n11m.vm ''llk1.:t"t'.!ll dramat
siejsi 1kierowiniicv Tcalrn im. Bogusławskie
lhsena „Bohaterowie J)i'1luocr" . \\"-~p:rnialc
go gotowi są prowadzić 11wdal ·tQ sceno przy
dckorac.ll~ A11to?1owa, kn-;!jt1my lfrknwsl dcsnbsydhmt 40,000 zt micsit-;cz11io. Dalsze •go oraz świut11;1 i11tL·l'!irL•!;11:i:1 a!dnrsk:i
losy pracowite.go i w:vJ<1tknwo pożyteczne
:dożyły siQ na calo~0 p 1 vrn·.sz11rz~·d11;1. B.v·
go Teatru rozstrzygnięte zosk111q w 11ajhliż
ro tn, jak twicrd:li k!'.\'l.\'lc1. kd1111 najles.zej 1przysztości.
przdstaw k1i lh'•t:ru w L'tasad1 o·
pszych
W ·berJ.ińsldicj Volksbnclrnc wystawi ono statni<.:11 w 11a1bh\'it1.·h h;dtyddd t.
niedawn o ciekawy eksperyment 1itcracknDelta.'
clzie11nikarski pióra Alfn11sa iPaqnet'a p. · t.
„Stnrmflnt". .Jest to jak gclyhy zmndcrnizowany w.arja11t pomys111, ·zużytlrnw~111ci:ro
przez .Shawa w jc·go „Maj.o.rzc Ba rha rzc".
Osią tematowąsztnki jest mianowi cie to,
że rosyjski rcwnlucj.onist:: sprzednic Pctersourg .angielskiemu kapit.r1·liśc;c po to.
by z·dobyć fundasze na konh·nnowanic i
1rngt<;biH!l1ic rewolucji. Cicknwa bardzo jest

ćzes~ naszy m przyjaciołom ..

1

7 ..VI. przez Sztab Genel\alny W. P, aa cześć
Bankiet pożegnalny w Hotelu Europejs kim w Warszaw ie wvda ny w dniu
'd w Polsce,
Gener&ła Dupont, udępufącel!o szefa francusk ie! misłi woidro"
1

Chces z poko ju .-.. 9.otuj wojn~.

Z ,,Jed norog u'' w Miejs kiej Ciale rji Sztuk i.
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1

Studf um po:r.tretowe

-2-

J. Hrynkowski,

ł..ód:Dka, K~misj~

poborow a rocznika 1905, urzęduj11c~ przy ul. Sienkiewicza,
przy pracy.

Ze

świata.

Noone lądowanie amer-ymańskiego sterowca T. C. 5 prz!y p<lcho.clniacb na lotnislm w Nowym Yorku.

Osobliwością mia<ata 'Mal.den w Srtamach Zjednoczonych fest niu.wykła ilość bliźniąt, uczęszczających do
mielskief szkoły powtazechnej. Nauczycielom wvpada z tego powodu prz~zwyciężyć niejedną trudność wobec
łudzącego J,!)Odobieństwa poszczeg6lnych par bLitniął, które łatwo za,obserwować na powyższej fotogr.afji.

Piotr Lipszyc,

• WST·YDUWA AMERYKA". W Brockly:nie :zaaresztowano aktorkę,
która wystąpila n_a scenie w ne~Htu. oskarżo,no Ją o obra.zę moralności
Uczenice, członk{nie klubu atletycz'b g 0
E

w Hołl ywcod, podc:tu ranatgo

-4-

tr~tn11u, do którego ału1/y ulubiona w Amery..ce piłka ręc,':~and-Ball",

publicznej i skazano na grzywnę. Fot, nasza przedstawia scenę przesłuchania j,winowajczyoi" w„komisarfade.

-5, ~I,

.Młody adept

sztuki filmowel kreuje rolę
egzotycznego kochanka w nowym obrazie
„R. P, Filmu p, t. 11 Wieoz:na Młodość",

wzbudzilo

l\'l. et A. FISCHER.

2 WARSZAWY.

Ja k kto ni ema sHzę ś ci a.

Oen. Charpy

ty,

Jan ,far.dot otrzymał Hst od dyrektora
tpatru „1fantai•sies", że komedja jego, przyjęta prz.ed siedmiu laity wej.dzie wreszci c
na .afisz, a próby wnet się r.ozrpocz.ną.
1

fardot

wyciągnąl

„Porwania" :i
się jego fona.

z szuflady

przeglądał

.go, gdy

podejrzeń

i nie .padmialo zbytnio
w sztuce nazwJsk.o„.
fabryki forr1tepianów O, Jakiś ty mi-

reklamą, z.a.cytować

rękopis
zbliżyła

- Janku, o·bie·caleś mi·, że dostanę pianino, sfooro sztuka l w;:i ukaże się w repertuarze, ·ale ·czy pamiętasz o długu za komor.ne,
wynoszącym ·czterysta franków?
- Mary, pozwól mi 1pra.oować ...
1Mary rnmilkla, ale po chwili znów •się

mężusiu„.

Mary chwycił.a rękopis 'i zaglębifa się w
scenie WT-ej Hiaktu i .nagle zawolaJa radośnie:

- Janku, twoja myśl da się ·zastosować
r6wni·e dobrze do podróży, w jaką udają się
Gizela i Ludwik - do twoje.i 1PO·dróży„.
1P.ostanowiono, że nazajutrz Mary uda
się do towarzystw .p·odróżv okrężnych i ·do
fabryk pian.in, .pytając, czy w wy;padku wymienienia ich firmy w nowej sztuce w Fantaisies zg.odziliby się zao.fiarować autoww:L.

,fardo•t

przepisał scenę

VII, wprowadzazmiany:
„Siedziała.ś 'lll"ZY pianinie, przy twojem
pianinie Bleye'la. iOtworzylaś je nagle •i zagrałaś sonatę Beethovena. (Pr:owadząc ją
do 1pianina Bleyela). tDrnga moja, zagraj mi
ją teraz na twem BJ,eyelowskieim pianinie!
(Gizela gra, Ludwik ;patrzy na nią w zachwycie, .poczern chwyta iei ręce i gwaltownie): Nie, o nie, GizeJ.o! Nie możemy tak
da.Jej żyć. Zdala .od ciebie, od debie, jedyna.„ .O, nie. Czy chcesz, powiedz, czy
chcesz - a porwę cię, nwiozę z sobą, zrohimy wielką podróż, podróż 01krężną Paryż - Ba1Je - iOcnewa - Lozanna, z zatrzymywaniem si.ę dowolnern, ważnością 30-to
jqc

następujące

1

odezwała:

Krawiec tc•ż do·pomina się o dwieście
franków, krawco·wa o trzysta
dwadzieścia, ·de!l'tyścic winniśmy
sicdemJziesiąt, sto. osii:mm1,ścic w sklc·p·ik'l1 i sto
pic;ćtlzi,esi~\t u masaż,a„„
,J... ~ndot przerwał jej zirybo;w.any:
~- Niechby długi wynosHy
tysiąc czy
nawet .dzie•sięć tys,ię·cY franków! Wiesz
przecież doskonale, że „Porwanie" nie 1pr.zy ,
niesie mi ta.kici sumy, szczei;6Jnie, jeśli nic
pozwolisz mi przejrze6 sztuki. o~zywiście
pianina nic będziesz mi.ała. 11 ja rezygnuję
z w5rjazdu- do-szwajcarj·i; .o którym marzę ·
od lat c~śn.1itt.· Trneba żyć .rzeczy.wistością,
-

osiemdzi,esiąt

Lita Marjore,

moja dr.o,g.a ...

Nie nnożua jednakże ukryć, że 1Far·do t
1

czvł

na wielki sukces swej sztnki.

1i:

Czyż

pnbliczność umiałaby pozostać nir;c.zułą

na
uroczej Oizeli, która 1niedbając .n
o•pinję,, porziuca rodzinę i idzie za :pię1knyrn
Ludw·ikiem.
Pi) raz dziesiąty farót ·odczytywał z ·upodobaniem w·ielkn scenę z lill aktu.
„Ludwik foacla.ją.c na kolana przy Gizeli.
podczas g.dy mrnk zwohrn zasnuwa salon):
„Kocham cię, jedyna moja, kocham nad
przygodę

Nowy s~ef francuski-ef misji wofskowef objął to stanO'wisko .
po gen. Du pont.

P. Niewiarowska w „Lldy Chic" na scenic teatru awego imienia.

ż,ycie!"

„Gizela (wzruszomt) :
„Nie m6w tak... Słowa twe dzi1wnie

mię

mieszają ...".

W taki t·o wkczór modziła
Sie·dzi.alaś iprzy •pfanini•e,
nai.;le otworzyfa.ś je i zagrałaś sonatę Beethovena. (:Pi'owadz<w ją do pianina). Droga moja,. zagraj mi tcraz. (Uizela gra; Lu·dwik patn~v na nhł w zachwycie, poc·zem
·eh wy ta jej ręce .gwałtownik): Nie, o nie, OiOi.zelo ! Nic moiżemy tak dalej żyć. Zd.a:la
od ciebie, 'ód debie, jedyna„. O nie! Czy
chcesz, FQwiedz, czy ch.c·esz - a 1pO:rwę
cię z sob~, zrnbirrtY wieliką podróż..."
Nagle ·Far,dot · 1przerwał, ·vomyŚlal eh wi•
le; ·i za wo fal żo.nę.
- Czy 1pamic;tasz, Mary, decydującą
scenę HI-go aktu?
- 'Ależ umiem ją na pamięć.
·Otóż zdaje mi ·się, że znalaz.łem śr·o
<le:k na .zdoibyde . pianlha bez pieniędzy
Może mógtbynn · zręcznie, tak aby to nie

„Ludwik:

sic; mHość nasza.

1
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gwiazda fillmowa polska odtwarza głównią rolę w obrazie
.R .. p, Film p. t. 11 Wieczna Młododć''.
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I

I
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11Kohi~ta. wino, dancing" na •cenie Teatru Mał~go z p. Kamińską

li
w roll Ireny.

li

-7-

za 125 frank6w O·d osoby, dzięki
bileitom książeczkowym „Towarzystwa ,podróży Delaroute". W1szak zna.sz, maleń1ka
moja Gizelo, slodka Gizel.o, podróże „Delar.oute"?

<lniową,
1

Jan Fardot czytał „Porwanie" zes.p.o.lowi aktorskiemu, .gdy przybiegła zdyszana
Mary i s·ze·pte1JTI opowiedziala:
- Delarnute :prosi!, by go autor przytoczył, a wynik ·okaże się p6źniej. Natomiast
Bleyel odmówM. Mówion.o mi, że może
Agrard. Bicignę spróbować.
Far<lot zwróci.I się do aritystów.
- Zatrzymaliśmy się na •sc·enic VI-ej.
Pr.zed przy·stą•pie.niem do VII-ej ipragnąfbyrn
wiprowadzić ma.tą zmianę. Sprawdfoie, pro
szę, na waszych irolach: „S.iedziała.ś 1przy
p:ia.nine, przy twojem piani.nie iBleycla". Wszaik tak macie? Otóż zdaje się, wiedzą
wszyscy, że Bleyclowskie pfanina są niewiele warte. Napisałem tę firmę .odruchowo. iP01pra w1111y w1ięc na pi·M1ino.„ no, naprzykład Ayra.rda.
Cóż stało się potem? Czy .fardot dowiedział się, .że i pianina Ayrarda nie •są .dobre, czy nie podoba·f·o mu się brzmienie
tego st.owa, dość, że nazajutrz poledf zmien:ić w ir.ola·ch Ayrard na .Pord. Sprawiedliwość w ocenie firmy leżala mu snać bardzo na sercu, bo zmieniaJ jeszcze fr·zykrotnie nazwę fabryk, aż wrcszdc zdccydowar się na K:riecikelsteina.
W :przededniu premjery fardot zostat
wezwany do dyrektora. ,P.oszedl z hkiem
se1rca. A nuż dyrektor uważa, że sztuka
jest zbyt długa i zechce skrcśl:ić te wfaśnie
repliki, które mają przynieść tyle rado.~ci
fardot'o.wi, a zwłaszcza Mary?
- :Mói drogi, zawsze uważałem, że komedja ~woja jest .arcydziełem - oświad
czy! mu .dyrektor. -- Choialby1m, aibyś nie
doz·nat zawo·du, i szczę.śliwy jestem, że mogę ci da~ zapewnienie wiel.kieg.o sukcesu.
- iDyrektor·zc t Moja wdzięczność„.
· - Wyobraź sobie, że ndalo mi sio nakfon.ić słynnego 1Layrimarcl do ·podpisania
twej sztuki. Możesz •sobie :powinszować
Pmvodzcnie za,pewnione, a na twoje dziesięć ·procent zysku Layrimard z~o<lzil sic;brać tylko osiem.
„Porwa11ieH

doz1rnto

- iPmszę pana, przy.nieśli tPianino z fir.Kriickelstein !
- !Pianino?
- Tak, 1pr,oszę ·pana.
La~rimard wyszedl, dość dlugo za ba wit,
a gdy ukazał się we drzwiach, kończył z
uśmiechem, zwrócony do przedpokoju:
- Prnszę podziękować ·donrn.wi Krickelstein. Oczywiście w tych warunkach g;o-

Aieksa

er

ka Iski

my

dzę s:ię chętnie.

A

smakując

na nowo

pierś indyc;r,ą,

łował dać goś'ciom parę wyjaśnief1.
przerwała

DODATEK NIEDZIELNY DO •• KUR.JERA ŁóDZK1EOO".

usiŻona

mu ostro:

ŁÓDŹ, dnia 4 lipca 1926 roku.

Rok IIL

Nie tłumacz się, Julku! To szczy1t roztargnienia. ·Zamawiasz 1pi.anino u Krlckelsteina, -i po dwudziestu czterech godzinach
zapominasz o tern„.
szepnę- Państwo nabyli pianiiw?
ła M.ary zmieszana, i chcąc sobie dodać rezonu, westchnęła - Ja tak lubię muzykę„.
Ale Janek nic może ·pozwolić sobie na ten
wydatek.
Layrimard z glębokim t11uuucm oswiad-

Nr. 27.
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Z

czyf:

Państwo

ego Seminarjum Ochroniarek„

- Zechce drnga pani korzystać z naszeg.o :pianina -- w dqgu 30 dn.i jest ono
calkowide do 1pani dyspozycji, Jmpitcm hoM
wiem clz·i·ś nrno dw:a ihilety {)kólnc w Towarzystwie Delaroutc i jad<.; ,z rnojq iolH\
zw.iedzić S.zwajcarjo„„
Ttum. Ir.
--·Q--

W roli

ksi~cia

Icd.yj w obruic

uWieczna Mł1uto•t:"

Szaliapin w garkuchni

entuzjastycznego

przyjęcia.

Nazajubr·z po premierze sly.nny Layrimard zapwsil Far.dot z zoną na obiad. O
szfoce mówiono niewiele, bo Layrima1rd nie
znał jej prawie wcale. Mfal on ;zresztą w
tym samynn cz.asie pięć .innych wystawianyd1 komedyj. Z grzecznym uśmieisz·kiem
powiedział ty•lko autorowi:
- 1Cieszę s~ię; że poznałem pana. Wcale nLezla jest nasza sztuczka.„
Przy nad~iew.anym indy.ku służąca podeszła· do mistrza Lay.r,imard · i wywołała
.go, mówiąc:

Dnia 21-go b. m. w Państwowem Seminarjum dla Ochroniarek w ł...pdzi odbyła się uroczystość
~"poŚw.ięcenia sztandaru i zakończenia roku szkolnego. Obecni pp. kurator J. Owiński, dyr. seminarjum
M, J. Łabęcka) pułk. M. Polkowski, ks. St. Wilk, członkowie Opiekl Szk. i grono nauczycielskie
wraz z abiturjentkami.
Światowej sławy bas ;oayjski, Szalfapin. bawiąc oJ>ecn.ie w N1J.wHYorku,
wadza stuidfa n.ad .tyciem ~ędzarzy amerykańskfoJ., Na fohigufjl nauef
go w garkuchnt Bowery, w towarzystwie jednego z gośel,

rn roM

!tct211:ny
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