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To nazwa i marka najlepszych 
radjoodbiorników 

Jeśll nie posiadasz Ty i Twoi 
naJblltsl rad Jo od b I o rn I ka 

to spiesz do sklepu 
pod firmą 

Polskie Zakłady 

MARCONI 
Sp.Akc:. 

WARSZAWA, 
Marszałkowska 142 

Tel. 638-86 

gdzie kupisz t:e znane i znakomit:e 
odbiorniki po cenach przyst:ępnych 

li 
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ANEGDOTY 
W ostat11icl! la lucl! swe110 .:11cir1 /3oilra11 

nie bywa/ już wct1le na d11'orzc Til'ó ll'11•
skim. 

(;dy r;o prz!Jjricirlc 111w111i110/i i z11rl1rr·11/i 
do Jlój.foia, odpowiadcil: 

- „Cóż tam będę robił? Nie ,ie8i('lll j11.: 
zdoln y do kucia vochwal". 

* 
Jeden ze znan!Jch dowcipnisiów fmncu 

skich mają...: lat rlziewięć za.911Jnął jw: z 
ciętych odpowiedzi . 

Pewnego dnia arcyb iskup odez11'al się do 
niego w następujący !lJ!OSÓb . 

- Po11•iedz mi mój mały przyjaciel11, 
,!Jdzie llŹf znnjd11jc B6,1J, a dam ci po111a
rnńczę. 

- Eminencjo! - odrzekł malec - pro-

NZQ 111i 11ou·il'dzie1:, !Jrlzie !JO 11ie11w 1 11 drt111 

<fll'i<: /IOlllrt1'fl?lCZC. 

* 
,\'a /ll'Zl'ri8t<w·ie11ill „lfigenji" w „Ko

mcdji frnnc11:;kicj" w 'roku 1790, była o
becnci księżna de Biron. Wieczór w teatrze 

wypadł bardzo burzliwie i prz11jęto groźną 

7>0.~frt wę ?l'OIJ<'C arystokracji w lożnch. 

Z krzese ł l'z11cono jliblk.o, które spadło 

na głowę księżnej. Nazajutrz posłała je 
księżna de Biron do. Lfł-fayettc'n z rw.stę

JJ11jr{cy111 dopi.~kie111: 

- „Pozwalam sobie ofiarować Pm111 
vierwsz!J 011•oc reu•olucji, jaki llli }J1'Z,llJ)((r/t 

11' darze". 

Najwięcej zniszczone i zaniedbane ręce, szybko 

doprowadza do n a 1 e żyt ego st a n u, nada je im 

miękkość 1 aksamitną delikatność 

KREM PRAŁATÓW perfection 
Z A P OB I E GA ODM ROŻEN I O M i W1Y BI E LA RĘCE. 

Sprz.edają perfumerje i składy apteczne. - Skład główny: 

perfumerja „ PERFECT I O N" ul. Marszałkowska 109 
.11:;s:~=::;;::=:::;;;;;:=:=::: :: :::: ::::::::::::::::::: :: ::::::::::: ::: : : : ::::: ::: ::::: :::::::::::::::::: :::::::::::=:::::::::::::i=::; 
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Poetci Ronsard opiewał przez lat dziesięć 
µowab i wdzięki swej przyjciciólki Kassan
dry. Później zaś tworz11l poezje nci cześć 

H eleny de Surgercs, którci µoprosilcL kcirdy
nala <lil Perron, by zechciał ncipisać wstęp 
do pełnych g<llanterji poezji Ronsarda za
znacz<ijcic, ie 11cz11cie poet11 dla niej było 
platoniczne . 
Ponieważ owa pani de Sur{Jet·es, dam(( 

d1co?'1l królowej, słynę/n więcej z cnoty niż 
z 1u·ody, zloMiii·y ka.rd71n<tl poradzi/ jej : 

„Zaminst przedmowy radzę pani za111ie:<ci{' 
-'ll'C! podobiznę na karcie tyt11/01l' ej" . 

* Cicero powiedzictl o Ifozimierzu Rebili11-
.~z11, który był konsule111 przez jeden dzie11: 

„Mcony konsulci tak czujnego, że nie spal 
11ni jednej nocy podczas s1Pego komw/atu". 

* 

Pani cle S tc,iil, która nie odznaczcilci się 

1cybitncf piękno.~cią, była 111i1110 to bardzo 
zc,rozumiala co do sicej u·rody . 

Pewnego dnia ast1·01io111 L<Lfancle zna
lnzlszy się na jakimli oficjalnynt obiedzie 
µ0111iędz11 paninmi de Stciiil a znaną z pięk
ności panią R eccwier chciał obu S<fSictdkom 
ró1cnocześ11ie µ01riedzieć komµlement i rzeki: 

„Jak je.~tP111 szczęśliwy, że znalcizlem sif 
11oinirdz11 µięlmo.-<cią a rożumem". 

Obrażona 11mdame de Stew/ odparła: 
„Xie posiadcijąc 8rt111 nic z tego!" 

* Jem Jak6/i Rousseau poklizał pewnego 
•Inia Wolterowi swą „Odę do potomności". 

- „Nie przypuszczam, aby ten list do-
::;zl'dl do rąk „adrescitci" rzekł autor 

„Henjady". 

* 
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T?'IL.<Jed.ia l'irona µo<i t71fllle111 „Fcrdyna11d czas 7iorlbirr;l kto.~ do niPgo, o/1y fJO podtn:!f-
Cor/pz" nie 1w:::ywulla r/o .1111st11 Jillbliczno.~ci 111a<:. 

110 premjaze. Autor 11•ycl:orlząc z INd1·11 A l'i1·011 rzeki: „ 7ale~alo raczej 11zt11kę 

:te stqpnąl i omal się nic v1·zewróci/. Wó1c- 11or/trzy11w1:, n uie jl•j autora". 
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WYJ~TKOWO DOGODNE 
W A ~U N Kl S P t A T Y 

ROYAL TYPEWRITE~S W POLSCE 
$P at<C . 

WARSZ4WA, PL. NAPOLEONA 1 

TEL. rs1-60 ' 552-61. 
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Podstawowe zasady 

lic;:yfacj1 t roz.grywA1 

BRIDGEA 

poznać moina fy!Ąo 

I QA 
·· • „~ '·' .... ' ,...:~ 

.l\urjera Wars.z:aws~ie.i;o 

Cena ó.óO 

Do nabycia wszędzie 



PoL~SKJ 
1 ealry Zjednoc::one Sp. z o. o. 

pod dyrekcją ARNOLDA SZYFMANA 

NO DL BERGERAC 
Km1EDJA BOHATEU A W 5-CIU AKTACH 

EDMUND( OSTAND'A 

PRZEKŁAD MA.RJI KOSOPNICKIEJ, WŁODZIMIERZA f AGóRSKIEGO I WITOLDA ŁASZCZYŃSKIEGO. 
Akt I - Przedstawienie teatralne w „Hotel de Bourgogne". Akt Il - Paszteciarnia poetów, Akt III - Pocałenek Roksany. Akt IV - Gaskońscy Kadeci. Akt V - Gazeta Cyrana. 

CYRANO DE BERGERAC 
BARON CHRYSTJAN DE NEUVILLETTE 
HH.ADIA D~ GUJCHE 
RAGUENEAU, Pasztetnik 
LE BRET 
CUI GY 
BRISAILLE 
KAPITAN CAREON DE CASTEL-JALOUX 

KADECI 

VICE-HRABIA DE VALVERT, dworzan':1 Hr. 
de Guiche 

MARGRABIOWIE 

LIGNIERE, Poeta-Pijak 

POECI 

MARJUSZ MASZYŃSKI 
WACŁAW PAWŁOWSKI 
ROMAN NIEWIAROWICZ 
KAZIMIERZ FABISIA!<. 
JERZY WOSKOWSKI 
MARJAN BROKOWSKI 
MARJAN MARJAŃSKI 
ZDZISLA W KARCZEWSKI 
MARJAN ZAJĄCZKOWSKI 
JAN ORLICZ 
LEOPOLD KITKA-SOKOŁOWSKI 
LEONARD PUCHALSKI 
MIECZYSŁAW BIELECKI 
HENRYK KUBALSKI 

ANDRZEJ BOGUCKI 
MIECZYSŁAW MILECKI 
STANISŁAW LAREWICZ 
ZBIGNIEW BORKOWSKI 
I,UDlVIK FRITSCHE 
STEF AN BrSTRZYŃSKI 
MIECZYSŁAW NA WROCKI 
ROLESŁ,A lV DOMINIAK 
ZBIGNIEW BORKOWSKI 

MONTFLEURY } 
EELLEROSE Aktorowie 
JODELET 
KAPUCYN 
MUSZKIETER 
OD:żWIERNY 
MIESZCZANIN 
JEGO SYN 
RZEZIMIESZEK 
GWA~DZISTA 
NATRĘT 
BERTRAND O U 
1p ASZTETNIK 

ROKSANA 
OCHMISTRZYNI ROKSANY 
LIZA, żona Ragueneau'a 
SUBRETKA 
AKTORKA 
KWIACIARKA 
ROZNOSICIELKA 
SIOSTRA MARTA 

FELIKS CHMURKOWSJ(] 
MIECZYSŁAW NA WROCKI 
EAZIMIERZ SROCZY!VSKI 
ALEKSANDER BOGUSIŃSKI 
ROMAN DEREŃ 
TADEUSZ OLDEROlVICZ 
LEOPOLD KITKA-SOKOŁOWSKI 
WITOLD LASOCKI 
BOLESŁAW DOMINIAK 
JAN ORLICZ 
MARJAN ZAJĄCZKOWSKI 
JAN ZAKRZEWSKI 
TADZIO FIJEWSia 

JANINA ROMANóWNA 
STANISŁAWA SŁUBICKA 
HELENA BUCZYŃSKA 
MARJA ZAR~BIŃSKA 
ANTONINA DOLIŃSKA 
JANINA MUNCLINGROWA 
ZOFJA TATARI<IEWICZ-lVOSIWWSKA 

* * 
Tłum, mieszczanie, n:argrabiowic, muszkieterzy, rzezimicszk' , pasztetni , poeci, gaskońscy kadeci, paziowie, komedjanc•, skrzyp:ciele, dzieci, hisz

pańscy żolnierze, wykwitnisie, kom jantki, mieszczanki, zakonnice i t. d. 

Tizccz dzieje się w pierwszych czterech ~ktach w r. 1640, w pi:itym n.kcie w r. 1655. 

INSCENIZACJA I REżYSERJA: ALEKSANDER lV~GIERIW. OPRAWA SCENICZNA I KOSTJUMY: PROF. WINCENTY DRABIK. MUZYKA: JA .V MAKLAKIFWICZ. 

KAPEUHSTUZ: ZDZISŁAW GóRZYNSKI. PIOSENKI: JERZY PACZIWWSI{[ 

PRZEDTWK AFISZÓW I PROGRAMóW WZBRONlONY 

FILJE KASY TEATRU POLSIHEGO: 
przy ul. Marszałkowskiej 98 - lokal biura „ORBIS", tel. 9.91·99 czynna od godz. 10-ej rano do 8-ej wiecz. bez prze1·wy 

w biurach „ICAR" - hotel Europejski, teel. 632-23 i Marszałkowska 96, tel. 9.,'8-30 czynne od godz. 10-ej rano do 7-ej wieczorem bez 
przerwy; w sklepie „MUZYKA" - Nowy świat 26, tel. 7:39-5:5 od godz. '10-ej rano do 7-ej wieczorem bez przerwy w dnie powszednie 

i święta. - Zamówienia telefoniczne z odsyłaniem do domów. 



Korzystajcie 

z komunikacji 

powietrznej 

P. L. L. „LOT'~ 
Warszawa, Marszałkowska 138 

Tanio 

Telefon 547-60 

Wygodnie 

Szybko 

ZAI<ŁAD FROTERI<I 
llłlllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllłllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllll 

F.R O TERO W.ANIE, WIÓ.R.K.OW.ANIE 
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POS.ADZE.K.. .REP .AR...:.A CJ.A PODŁÓQ, 
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MYCIE O.K.IEN, S.P.RZĄT.ANIE BIU.R , 
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j_EL. 9--5J--5J 
WY.K. ON.ANIE SOLIDNE. 

Gdy znów pewnego dnia człowiek o bar
dzo słabej kulturze został mianowany bi
bljotekarzem królewskim, pan d'Argenson 
rzekł do niego: 

„P?·zyjacielu mój, będziesz miał dosko
nałą, .~po.9obno1ić nauczenia się czytania". 

* 
MODNE MYDŁA TUALETOWE - AD AM CZE W SKI 
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CAŁA WARSZAWA PRZYZNAŁA, 
ŻE NAJŁADNIEJ I NAJNOWOCZE$
NIEJ URZĄDZONY JEST LOKAL 

BARU I RESTAURACJI 

„NOWA GOSPODA" 
JASNA 4 RÓG BODUENA, WEDŁUG 
PROJEKTÓW PROF. K. F R Y C Z A. 

REWELACYJNIE NISKIE CE N YI 
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„CAVEAU CAUCASIEN" 

Otwarta do 5 rano 
.śniadanie ód 12 rano 

SIENKIEWICZA S 

Szaszłyk gruziński zł. 3.50 Czarka wina zł. 1 

MODNE MYDŁA TUALETOWE -A DAM ,C Z EW SKI 

Członek <1lmde111ji francllskiej, B11ntr11 
w czasie .~wego pobytu w Hiszp1tnji zwie
dził slciwną bibljotekę, Eskurial, gdzie za
stał zupełnie g łupiego bibljotekarza. 

Król hiszpański ')J!flal go pote111 o 11•mże 

nia, a Bantru rzekł: 

- „ Wasza bib ljoteka - Najjuimiejszy 

p1tnie - jest wsp<miala, lile te 11111 który 

nią kieruje należllloby µowierzyć minist<'?'
stwo skarb11!" 

- A to dhiczeyo? 
król. 

pyta zdziicion!J 

Ponieważ on nie dotykci wcale vowierzo
nego. 1ni1 tlevozytu. 

* 

MODNE MYDŁA TUALETOWE -AD AM C ZE WSK I 

Ksant111in, żona Sokratesa, znlewnjąc się 

Izami, przybyłn do więzienia, aby oznaj
mić mężowi, że skazano go na .fo1ierć. 

- „I jnk nie .qłusznie cię skazali!" - wo

lała . 

- „A !l'olrtlaby:< - odrzekł por1nrdli1l'ie 
Sokrate.~. - nby l1yło .~/1111znie ?" 

* Crebillona zcipytano, dlncze.l}o w swoich 
<lrnmr.itnch wybierał tem<ity tak okropne. 

- Nie min/em już wy fl01'11 odrzPkł spo

kojnie: 
- Cornei/fr znjął nie /w. Racine ziemię 

:i:ostalo 111i zntem tylko Jli<'klo i rz11cile111 
.~ię w nie 1w o.'łlep. 

* Gdy poraz piencszy wystawiono tragcdjr,; 
Woltera, „Z nira", ntulw się nie 71odobaln. 

Piron rzekł : - Drogi Wolterze, twoja 

„Z nir<i" upcldln! 
- Taki już jest Io.~ wszystkich pięk

'nych" - odvarl z miejscci autor. 

* 
• ft\ltl• 

,. l 

• 

Stoicki filozof, Apolonjusz z Chaldei, 
prz11b11ł do R zymu nci wezwanie cesarza A n 
tonina, aby objąć stanowisko nauczycie la 
jego adoptowane.r;o ,~yna Marka Anrelju

szq,. 

Kiedy cesarz dowiedział się o przybyciu 
filozof ci, kazał mu dać znać, że oczekuje 

,IJO z niecierpliwością. 

Apolonjusz, z1wn11 z d!l1ny, właściwej 

stoiko1n a przytein dość nieokrzesany w 
formach, kazał powiedzieć imperatorowi, 

że wyvada, ab!J uczeń vrzyszedł do nrm
czyciela, a nie odw1·otnie. 

Cesnrz Antonin1ls odrzekł z ?1ś111ieche111, 

że dn .fo dziwnem się wydaje, iż Avolonjusz 

11rz11b11wsz11 do R zymu uwnża drogę ze 
swe,r10 mieszkanin do valacu za dluższci od 
tej, któr<~ od/1yl z Clmldei do R zymu . 

I mądry cesarz posłał natychmiast 

M ar/;a A 11rrlj11sza do donnc nnu<:z!Jciela. 

·- • • 

Losy 
26-ej . 

1-ej kl. 
Lot. 

Państw . 

ju:.I: są 
do na
bycia 

mozesz m1ec Clqgnfenie 
17, 1 e, 
19, 21 

i 22 

listopada 
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NAJELEGANTSZYM SAMOCHODEM ŚWIATA 

- Od 
samego 

powstania 
fabryka 

CHRYSLER' A 
wkłada wiele wysił

ku, ażeby samochody 
budowane przez nią zape

wniały maxim. komfortu i ele
gancji. Praca ta dała oczekiwane 

wyniki i dzisiaj CHRYSLER nadaje 
ton w budowie samoc11odów. Jego wy

tworna !inja karoserji, pełen powabu rys. 
chłodn. i skrzydeł, dobór kolorów są niedości

gnione. A że w parze z tern idzie sta :e udoskonal. 
mechanizmu-samoc.:hód CHRYSLER daje największe 

zadowolenie najbardziej w_. magaj~cemu 2. utomobiliście. 

To też nic dziwnego, że stał się n11jekg ·mtszym samochodem 
świata. lzy to w Cannes, Palm Beach, lub w l)c,111villl', przt·d 

ekganckim klubem czy kasynem, w wielkim mieście pr,ed teatrem, 
lub wykwintnym hotrlem - wszędzie widzimy piękną, wyróżniająq s i ę 

z pośród innych samochodów tak już dzisiaj zn1111~ sylwetkę CI-l~YSLER ' i\ 

rt_ 

I 

~ ~ 
ADMINIS!~9Jr) ...0'g ł o ze n a do p r o gr a m 6 w Teatru Polskiego w W a r -

s z a w i e, przyjmuje Administracja tych wydawnictw, Warszawa, 
Krakowskie-Przedmieście 5 m. 22, tel. 237-74. 

Zakł, Or. Prac. Or11lr. . N, Świat 5' hl. 816·56 

może się tak ubierać. Nam zwykłym śmiertelni

urn- nie wolno ~ ~o~fa ek.ceważy9 grzepi-1;;; 
s6w towarzyskich i kanonów mody. 

.t'raca zawodowa zmusza nas do codziennego ,,.. 
lrnrt dktn :i: ludźnrl, zwracającY..fill wielką uwilgir rra----• 
strój, a pozycja społeczna s ·a do dużej dbało-
ici o wygląd zew:ąętrzny. Q ) 1 ~ / 

Dlatego też, w zwiyku 'le zhli~jącą ię zimą, 

111a11 zaszczyt ~Al oihi~ melją &skaW"'.-kiijenteffi 
te jestem w posiadaniu starannie dobranego/kom
Jlle~u najmodnięjszy~ niatę,rjałów paiie:.:op bieżą,
Cf i of)a~uję sW<JJej k1iJ~ntel1 ~we u ługi we wszyst
kiclil ~d!J ~~dy męskiej. 

Ceny moje kalkulowane są nadz"ftczaj dokład
nie i dostosdwa d panO:jące~o ol>lc krytya'ó, 
A wieloletnie do!wiaac~il!I p9z\VXlli mi ado.śći;..-
czynić wszelkim w;t,nagani rn 'majf!j llijenteli za
równo co do elegancjLkroju, jak i solid ości wyko-
1\an\a. 

Klijentel!l'. moja za okazane mi zaufanie ma za
wsze pewność pierwszorzędnej obsługi i posiadania 
~eganckiego i praktycznego ubrarria. 

--' ( ....... )' U1-ENIECK:r'.---7 

W~ADYJtflW ULCN)C(;~) 
Wf'~ J2 f\W f'\ · B 'E: LJ\ŃSKf1 6 \EL 63~ -37 
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