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) CUKIERNIA ( 
) ( 

~ P. MA.URIZIO ~ 
KRAKÓW, .RYNEK L. 38 ( 

TELEFON Nr. lli-68 ( 
( . ( 

Poleca swe zn ane wy roby: 

TORTY 
CIASTA 

CUKRY 
HE:R B1C\.T NI KI 

• 
P rzyjmuje z am ów i e n i a w miejscu 

· i do wysyłki. 

„ 

_J 
'f~ I 

najsolidniejsze 
najmodniejsze 
i najtańsze 

tylko w firmie Antoniego Trąbki Syn 
Kraków_, ul .Szewska 12 

Bezpośredni import jufer. - Najwi{lkszy wybór. - Telefon Nr. 134-64 

Wawel - »Kurza Stopka« 

Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

I ZAKł_,AD FHYZJERSKI 

»RENAISS"'"L\_NCE« 
KRAKÓW, TL. SŁA \\ KOWSKA 9 . 

zawiadn.1:nia P. T. Pani e. iż yosiad:i do trwałej 
ondulac11 1h\;1 aparaty :'.wiatowej :s lawv firm: 
„EUGENE" (rra11 t:u ski1•j ). „MAYERA" ( wi~tlfo1-1~k. ) . 

SPECJALNO$ó: FARBOWANIE WŁOSÓW W <' 

'-~~zy.~tku~ li t11ki1·11ia t:.h z pel11<1 µ;warn111·j ą . \\ 'y
ku1111J e arty ~ t~:1·z11 e _ t1::-·z11ry. 111;.t~a ż tw;1rzy. przy -

c.:1c111uw111e rzl: $ i IH\\'i. 

KILIMY 
o artystycznych wzorach, oraz 

Dy WANY PERSKIE 
WŁASNEJ ROB O TY 

gotowe i na zamówienie, poleca 

Wytwórnia 11KOBJERZEC" 
KRAKÓW, ULICA PODWALE 3 

TELEFON Nr. 131-69 



WYKWINTNE PŁASZCZE 
DAMSKIE i KOSTIUMY 
poleca firma 

HIRSCHFELD 
i SCHECHTER 

Kraków, Rynek Gł. L. 14, I p. 
Rok zaloż. 1880 Ceny umiarkowane 

W. HROMOWIGZ 
KRAKÓW 

ULICA SZCZEPAŃSKA L.1 

Magazyn bławatny 

Gotowe: 

Kostiumy 
Płaszcze 

Suknie 
Bluzy 

Modele 
Oraz pierwszorzędna 

pracownia sukien 
i kostiumów damskich 

Firmę prowadzi nadal 

F. Bromowiczowa. 

IZIO 

SALON GORSETÓW 
I WYTWORNE_! BIELIZNY 

KRAKÓW. UL. SZEWSKA 10 

POLECA GORSETY I PASY POOPERA

CYJNE W IG WSKAZAŃ PP. LEKARZY 

PO CENACH KONKURENCYJNYCH. 

ele -
dosllll'l'ta l'Zi;Śl 
dci w Ford , 111 0 

j ako też do 
\\' hipJWl, Chev 
typuw ~amur! 

C"l'll:tl'h 

BIEL I /'. 

KAP 
K 

ELIZA AMEISEN 
Przedsiębiorstwo 

Techn.-Handlowe 

KRAKÓW 

ul. Dunajewskieio 3 
TELEF O N Nr. 14.4-07 

poleca: 

gaśnice „Primus", 
pompy, sikawki, 
m o t o r y, pa s y, 

narzędzia precy-
zyjne, piły oraz 
wszelkie przybory 
t e c h n. i elektro-

techniczne. 

;;;;~~ 1~~~;~~~ I f. LIJBAŃSHI 
--1- sP. z o. o. Krak6w, ul. św. Anny 2 
w Krakowie, Sławkowska 10 rękawicz_ki wtarnego p,~.'i~rcoa"" "'''" () , dobroci 

1 t.rw:lło~c1. \\rykonujc r(:kawiczki z 1lostarczonych 
sku1:ek. Pranie i napr:l\\':l rt::kawic·zek n.a ż:\llanie 
~\" Jed~ym duiu. Rękawicz ki 11i c i:ine, jedwabne 
~ wclnrn1_w w dużym wyborze, po1·1<"ZOcl1y da111 !'k ie 
1 " 11u:s_k1e, s k:lrpetki i inn e artykuły ~a
Ja11tcryJne. Ct~ IQ' naj11iżs ze, uhslug·a gTzctznu.. 

Telefon Nr. 112-51 

MAGAZYN MEBLI 

ORAZ PRACOWNIA TAPICERSKA. Roli znłot. 1881 Telef. Nr. t5fi·60 

I „ 

[Magazyn NOWOŚCI 
Bracia BILEWSCY 

KRAKÓW, RYNEK GŁ. 4, TEL.130-14 

BIELIZNA, KONFEKCJA, KRAWATY 
KOSZULE, OBUWIE, KAPELUSZE. 

AU PRINTEMPS 
SKLEP 

ŚWIEŻYCH 

KWIATÓW 

POLECA NAJPIĘKNIEJ
SZE Kw IAT y CIĘTE I 
I W DONICZKACH, WY
KONUJE WIĄZ A N Kl, 
BUKIETY ŚLUBNE, KO
SZE I WIEŃCE GUS-

1 TOWNIE I PUNKTUAL
NIE, - CENY NISKIE. 

KRAKÓW 
!SZEWSKA 7 Wawel - »Kurza Stopka« I TELEF. 122-92 

.~ 

Chemiczna Pralnia, Farbiarnia i Plisownia 

~ć?T . / ! ~® ,Il ,Il Yr / . 
C::!/'ia1ictJ-zńa <2./d(f'tve10?:za iu Q/ tia/ioztit,e 

CENTRALA: ulica Grzegórzecka L. 32a. - Telefon 156-07. 
Starowi~'fna 26 
Krowoderska 61 SPECJALNY DZIAŁ 
Mogilska 16 BIAŁEJ BIELIZNY I 
Rakowicka 12 

się w 6 godzinach. ~ 

FIL JE: Lelewela 17 
Dunajewskiego 9 D/uga 23 
Ś1v . Jana 5 Salinarna 22, Podgórze 
Zwierzyniecka 14 Sw. Sebastjana 5 

Na żądanie uskutecznia 
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DYREKTORZY TEATRU MIEJSKIEGO im. J. SŁOWACKIEGO . 
W KRAKOWIE: 

TADEUSZ PAWLIKOWSKI od 1893 r. do sierpnia 1899 r. 
JÓZEF KOTARBIŃSKI od 1899 r. do sierpnia 1905 r. -
LUDWIK SOLSKI od 1905 r. do sierpnia 1913 r. . 
TADEUSZ PAWLIKOWSKI od 1913 r. do września 1915 r. . 
LUCJAN RYDEL . od 1915 r. do sierpnia 1916 r. 
ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI od 1916 r. do sierpnia 1918 r. 
TEOFIL TRZCIŃSKI od 1918 r. do sierpnia 1926 r. 
ZYGMUNT NOWAKOWSKI . . . . . od 1926 r. do sierpnia 1929 r. 
TEOFIL TRZCIŃSKI I EUG. BUJAŃSKI od 1929 r. do sierpnia 1932 r. . 
JULJUSZ OSTERWA I EUG. BUJAŃSKI od 1932 r. 
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Sala poselska na Wawelu 
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,IMARJA PRAUSS" I 

~ I) ) Kraków, Rynek Główny 7 

TOWARY BtAWATNE, 
TRYROTAŻE DA1'ISRIE 

ORAZ 

TRANINY ROŚCIELNE 

~........--....-.~~..........-.aro~---...-~~~ 

~r···;;·~·~·~·~·;····~·~-·~·~·;····~~ 
~l PIOTRA W ITKA lt 
~ l KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO L. 91 l ~ 
~ ·==.·. wykonuje wszelkie meble arty- ===. ~ 

stycznie, poczqwszy od najskro-
mniej szych do 1 u ks us owy c h. 

~~ CENY NADER PRZYSTĘPNE. l~ 
~························································~ ~~~~~~~~~~ 

BOLESŁAW POCHMARSKI 

U PROGU NOWEGO SEZONU. 
Zmniast wywioclu 

- Dlaczego zaczynacie sezon od 
wznowienia ,,'\fazepy?" - zapytał mnie 
jeden z bywalców teatralnych. 

- A jakaż jest nazwa teatru miejskie
go w Krakowie? - zkolci pos tawiłem py-
tanie. 

- Teatr im. Słowackiego! ... 
- A \Vłaśnie! Czyż to nie zobowiązuje? 
- Tak... Ale mamy dość wznowień. 

Chcemy rzeczy nowych ... 
- Przyjdzie kolej i na nowości - i to 

rychło. Lecz czyż nie godzi się zaaąć 
pracy jakby od modlitwy, zwróconej 
w stronę Patrona tego przybvtku sztuki? 
A czyż modlitwą teatru, wspólnym aktem 
wzruszenia, sceny i widowni, nic jest 
właśnie z krainy ma·r do nowego życia 
wywołane to najhardziej teatralne dzieło 
Słowackiego, jakim jest „Mazepa" , do
dajmy już długo 'I1 ieoglądany na scenie ? 
Podobnie zresztą w roku ubiegł>rm zaczę
liśmy także Słowackim, wznawiając 
„Fantazego". 

- Tak - ale „Fantazv" nic miał po
wodz enia - zauważył mój rozmówca. 

- Pozornie tylko. Ilo ~ ć przeclstawie11 
nie była tak małą. Ale co najciekawsze -
oto „Fantazy", przy jmowa,ny przez star
szych więcej z grzeczności , gd:·: poszedł 
na poranki szkolne, okazał się dziełem 
żywem, bliskicm nawet tej młodej wi
downi. o której si ę dzisiaj mówi, ż e ob
cym jej jest romanł>'zm, a w oczach któ
rej to właśnie dzieło odżyło całą krasą 
kolorów i tonów. Podobnie było i z „Hor-

szt vóskim" Slowackierro. Trzeba było wi
dzie(- , jak na porankach szkolnych, 
w ql(·lrnkief ciszu , jakby w nabożmcm 
~kupieniu, młodzież chłonęła w duszę 
czar poezji, zaklętej w to dzieło. Dla tych 
to młod>·ch przedcwszystkiem teatr 
krakowski, zostający pod tak świetlanym 
p atronatem, winien rok rocznie wzna
wiać dzieła Słowackiego. Zresztą 'I1ie są to 
zwyczajne wznowienia. Są to •szukania 
nowej form y, nowego wyrazu artystycz
n ego dla zawsze żywego teatru wielkiej 
poezji. Mówił właśnie o tern szerzej 
w Collegium \Vykładów Naukowych P. 
Dr. Dobrowolski, młody reżyser naszej 
sceny. 

- A cóż z nowościami? .fakież 1m we, 
zagraniczne sztuki da teatr krakowski 
w ł>'m sezonie? - brzmiało upar•te 
py tanie. 

- Owszem. Dla dogodzenia tym , któ
rz y ta'k chciwie wygląda .i:! powiewu z za
granicy. już jako druga premjera idzie 
„Stefek" Dcval'a , sztuka, świeżo dopiero 
z dużem powodzeniem wystawiona 
w \Varsz awie, a której autor niedaw no 
i u n a s odniósł znaczny sukces swoją 
.. 'lfademoiselle" . Zobaczymy . cz>' entuzja
ści zagranicznego teat ru utrzymają na 
dłużej życie .,Stefka" na scenie krakow
skiej i utorują drogę dla innych cieka
wszych pozycyj zagranicznej prO\venjen
cji , wśr{;d któr~1ch j edną z dalszych pre
mjer chcieliby śmy , by była „Judyta" Gi
raudoux. Przy jdzie następnie kolej i na 



inne nowości, C'wenlualnie takie' , jak zna
ne już z inn~'ch scen, głośne sztuki. so
wiecka , „Człowiek z tek:1" i niem iecka. 
,,Kapitan z" I\oepenick" (z goś·cinn:-'m wv
stępem Jaracza , jak nieznane dot:1d 
w Polsce, a specjalnie dla k atrn krakow
skiego przctlómaczonc dramat\'. hiszpail
ski: „B iały mnich" Edwarda· :\Iarquin~' 
(w przekładzie H. Essmanowskic>go) i ru-
1m11'i.sk i: „ \fistrz :'lfanol!''· Luc ja na Blagi 
( ~v przPldadzic Dusz:-· Czan·) . Z1iajdzic 
się zapewne miejsce i dla lżejszych nowo
ści Parvża. Do takich właśnie należy 
i „Stefek". Lecz nic ukrvwamv, fr ta dni
ga prc mjcra naszego teatru, · reprezento
wana już przez zagraniczm1 pozvcję , 
w tem miejscu ni<' lak całkiem .i<·sl po 
naszej m~·ś li . Po „:\faz<~pie" miała iś{: 
zkolci najpierw nowoś{: polska, :\lodrzPw
skiej lub .Jasnorzewskie j (Pawlikowskiej ). 
potem dopiero .. Std'c•k". Z przvczvn jPd
nak. od nas ni<'ztdcżnvch. ta kol<'.i sztuk 
nic dała się utrzvma ć .. 

- Dlaczegoż. to obecnie łPatr tak wy-
strzega się sztuk zagranicznvch? · 

- );ie, nie w_vstrzrga się ·bnrnjmniei! 
T~1lko pragnie jaknajwięccj zostawić 
miejsca roclzinwj twórczości. 1.Vvpisane 
na frontonie teatru godło nacu·lnc -
„Kraków narodowfj sztucp" - bierzemv 
dosłownie i pragnienw je w całej peł~i 
realizować . .Jeśli w niedawnvch czasach 
dyrekcji Pawlikowskiego i Solskiego Kra
ków literacki wprost szalał na scenie. za
sypując ją coraz to nowemi dziełami. to 
i dzisiaj, w dobie tworzl'nia się nowego 
życia polskiego, już pod sztandarPm wła
snego, nicpodlegtcgo Pai'i.stwa, pora jest 
na to , hy na ścieżaj otworz~·{· wrota te
atru dla nowpj, młodej , id:1ccj 1wórczo
ści rodzimej. Gdv Francia gra przcdc
wszvstkiem sztuki francmkie. gd~· ~iem
cv, szczególnie obecn e, graj:) n i(•mal WV·· 

łącznie sztuki niemieckie. godzi się -
nawołuje często dvr. O.stcrwa - hv Po
lacy mieli ambicję .gra(· orzedewszvs.tkiem 
sztuki polskie! Zrf'<>z tą i tutaj znajdą się 
napewno rzt·rzv niph·Jko wartościowe>, 

alt' i zajmu.i:1cP~ zdoli~ e hwicj znintere
sowa{\ nawet zelektn·zown (· puhli cz11 0~ :-. 

Już w roku uhieglvm nn !'i praprem icr 
n olskich (.JasnorzPwska~Pawlikow-;J-a. 
Runsch , \'Ia~dalena Sa1110zwanic•c. \Yi
śniowski i \fasz,·!'iski ) 2 polskie nown~ci 
(„Egips·ka rszenica " i ,,T::ik a nie ina
czej") uz~rskałv pełn~' sukcc>s. niC'lvlko 
artystycznv. ale i k asowv. Tnkże i Bun
schowi, utalentowanemu· młodemu art~·-

ście-malarzowi, po raz pierwszy ze swym 
„ Koniem par w~·m''. wkraczającym 
w szranki teatru , gch·h~' Jwła prasa kra
kowska Z C'rhciała tak hczliw ie podać rę
k<~. jak to uczvniła kr~·tvka warszawska 
z_ Karolem Irz~· kowski1~1 ·na czele, byłoby 
·1c; 11apewno lepiej pow iod ło. 

A jakież to macie nowośc i pol skie, 
które mngłyhy żywiej poruszyć? - pa
dło P~' lanie. 

- \Togi; mówi<': l\·Jko o h ·ch utworach 
które SQ już nit~maJ na warsztacie: 
wzgl ęd nie wesz ł~· już realnie w program 
rqwrl uarO\n· na na jhliższv okrf's. 

. ·a czoło, w~·s uwa:j:i się· tutaj przede
' ·sz:-·slkiem kobiety-autorki. 

\\1i ę Zofio Modrzewskn (rPŻYserka 
„DziC'wcqt ~~' mundurkach" i .,Sprawv 
:\loniki" ) ze swcm nader intPrcsuj:1ce1~1 
tPnialvcznic i artvstvcznie ,,Błęclnf'm ko
łem Kr:vstyny", dalej Rito Rey, tak dobrze 
już znana szerokim kołom czytelników 
.. Il. rnrjera CodziC'nncgo", ;,ajmująca 
frjlf'tonislka, która w swvm „Rycerzu 
kameljow~rm" z ni1'zwvkłą śmiałością na 
porządek dzienm·, na światło . wyprowa 
dza prwne aktualne a drażliwe sprawv. 
w s tvdliwic' clot<1d ukrvwane. Dal~j 
i w 1~1 111 roku zapewne wejdzie znowu na 
cenę naszą również Maria .Tasnorzewska 

(Pawlikowska), wśród s~tuk której, zło
żonych ostatnio w teatrze krakowskim 
(,,Nif'b iescv zalotnicv'' , „\\Tśrócl mrówek" 
i „Nagroda literacka"). wvbór nie tak 
łatwy będzie. · 

\V fazc; realnych przygotowail ,\,eszłv 
również dwie z ciu cha rpwolucvjnc szti{
ki. .Jedna to „Rewolucio" .lerzeg; Brauna, 
·na sz<:'rokiej ogólno-ludzkiej platformie 
odtwarza j:ica clz isi('jsz ą dramatvczną sv
tuacjc; Europv. szukajqccj wyjścia, do
tqd nnpróżno, ku .iakie1 1 1ś nowemu po
rz:1dkowi świa t: . Druga - to Leonn 
Kru cz kowskieąo „K ordinn i cham", k tó
ra z głośnej już dzisiaj , świe1nej pmvi -
~ci przez autorn na dranrrt przC'tworzona 
ni,~ie z sohą tch ni<' nie hu i1wi. młodC'i si
łv twór ze j. idqcpj śmi a ło na burzenie 
.' wi n ta s tarego. Rach ·kalna społf'cznie ide
' Jo rr ja tej rzeczy ni e odstrasza hYna i
m1 i('i teatru o<ł zamiaru je j W\'Stawif' nia . 
.cn i\' idzie o pi c: luw i twórcz f' dzi< •ł sztuki, 
urlvsf\·cznic 1 ncn e. '\ladrni<'ni t- h·lko wv
n:icla, ż e oclno~nic za równo do sztuki 
Kruczkowski ~o . jak i nowośc i Rity Rev 
ma foszczc w~·po\~' i cclz ieć się komisja f(:
atralna. 

-

2 autorami tych sztuk (Pawlikowska, 
Braun, Kruczkow ski ) na scenę krako w
ską wchodzi w d a lszym ·ifigu współcze
sny Krnków liter(lcki, kiury j a kże bogato 
jes t w tej chwili reprezentowany, tak , ż e 
wprost kłoµol z w yborem sz tuki. 

l\a czele oczywiście idzie największy 
dzisiaj współczesny polski pisarz drama
tyczny , K. Il. Rostworowski, z którego 
ostatniej pracy „Czerwony murs:::" pra
gnęlibyśmy cho(; fragment wystawi{:, 
opr6cz planowa nego wznowienia „Ju
dasza". Obok Hostworowskiego stają 
wybitni pisarz ' Krakowa, g idni pamięc i 
ze strony teatru , jak Szukiewicz („Barab
basz"), F. Płażck ( „ :\apic~ Ly luk·'), L. 
l\Iorslin („Rzeczpospolita 13abii'lska poe
tów" i „Pantea), Antoni \Vaśkowski 
(„Szela" i „Wi'kinda' ·) Emil Zegadłowicz, 
J. \Viśniowski, L. Szczepailski, K. Krum
łowski, jak Stefan Turski (•ze swą no
wą sztukq, branq już pod uwagę przez 
teatr, „Hycerzyk i bogdanka' ', dalej 
:\fagdalena Samozwaniec, Adam Bunsch, 
''. Gorecki, Polewka, Janczyk, oraz nasi 
awangnrdziści, jak T. Peiper, l\izii'lski, 
J . .Jarema jak też Jalu Kurek . Do tej gru
py ,zalicza się i znany krakowskiej pu
bliczności art. dram. Roma n .\liewiaro
wicz (ze swym ciekawym „Buntem auto
matów"). Dla tych ostatnich szczegól
nie przyda(; si{~ moż e planowany przez 
dyr. Osterwę i grono literatów z d y r . 
Schroederem i dr. l\.udliilskim na czele 
„ tea tr eksperymentalny' ', który, opiera
jąc się na .scenic jakby WGdrownej, dobie
ra{: hGdzie odpowiednich, coraz to innych 
miejsc dla poszczególnych rzeczy. Lecz 
dla uruchomienia tej placówki potrzebrn1 
jest współpraca z teatrem ze strony całe
go krakowskiego świata a rtys tycznego, 
zarówno litera tury jak i sztuki pia ·tycz 
nej. Głos tuta j mają pionierzy nowocze
snych form artystycznych z prof'. Pro
naszką na czele. 

Podobnie i sprawa „teatru szkolnego", 
ta k ważnego dorobku z o ·ta tnicgo sezo
nu, starn~ła realnie , jedynie dzięki kun
krclncj po mocy ze strony władz szkol
nych , jak leż i dzi1:ki goqcemu zapałowi 
szerokich zaslt:pów młodzieży. Placówka 

ta i w tym sezonie pracować będzie, 
w godzinach porannych, jako ścisłe uzu
pełnienie nauki szkolnej. Może uda się 
nawet rozszerzyć: jej ramy na młodzież 
szkół p owszechnych. l\lamy nawet dla 
lej najmłodszej publiczności w zapasie 
sztuki odpowiednie, ja k IL Zbierzchow
skiego „ Złota rybka", Tommy'ego i J3illi
żanki „ Robinson Crusoe" i \V. Haorta 
„Jacuś nieroba i jego przyjaciele". 

- \ Vic;c na przedzie Kraków. To na
wet słuszne, by teatr krakowski służył 

przcdewszystkiem regjonalnej twórczości 
Krako wa . - Ale czyż nie zawita do nas 
jaki gość-autor z poza 1w,szego miasta? 

- Owszem. \\ projekcie jesl „Król 
Stefan" J\uz imierza Bro1lczyka, piękne 

i głęboko pomyślane dzieło lwowskiego 
pisarza . :\Ii cliśmy wystawić l<~ rzecz 
w zwi:Fkll z obchodem ku czci Stefana 
Batorego, lecz zmiany w dacie święta , jak 
i niemożność: przybycia do Krakowa ze 
strony dyr. Solskiego (Móry ma kreować 
rolę Batorego) w obeonym czasie skłoniły 
nas do przesunięcia terminu premjery te
go . dramatu (w nowej r edakcji zupełnie 
zmienionego) na czas nieco późniejszy . 

Z warszawskich pisarzy pragnęlibyśmy 
jaknajprędzej wystawić interesującą i mi
ł:1 n ową korncdję Grzymały Siedleckiego 
„Czwarty do bridge'a, oraz Godziemby 
H' ysockiego ,,Kwiaty na stepie", sztukę 
nagrodzonq na konkursie Za spu. 

Z nowych ludzi , id:1cych na scenę , na 
uwagę również zasługuje , pisarz -robot
nik, Lwowianin, .Jan Brz ozu, którego 
sztuki „Załoga A", ja k i „Szyb Zosia" po
winny-by znaleź{: swą realizację najle
piej na scen ic teatru eksperymentalnego. 

- ~o, jak widać, plany macie rozle
głe. Ob ' wam ty lko udało się je zrealizo
wać'. - zauważył mój interlokutor. 

- Zadowolen i będziemy, gdyby to cho(; 
w części dało się w życie wcielić. Byle 
tylko pozwolił nam na to ten nielitościwy 
kołowró t szalonej pracy , ten przymi{s 
rzucania co tydzici'l nowej premjery ! Bo 
proszc; tylko uprzytomnić sobie: Na 40 
sobotnich wieczorów ub. sezonu odbyło 
się :~4 prernjer w ci:o1gu sezonu - 348 

~,,,,.,,,,,,„„,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,„,,.,,,,,„,,.,,,,,,„,,,,,,.,,„„,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,.,,,.,,,,„.r11111,1111111111"'"''"'''''""""'"""'""'""'""'''""""'"';,, 

~ s„..,„.y Le1le1n:alne @e I' • ~ I L i 
~ ~ r Derger • aenen er~ l Najtaniej w sklepie detalicznym firmy l 
~ Hurtownia win za gra n. K.aL~..,, 5•e1dzLa .Ce 48, leli. 142,.,76 ~ 
~ ~ l Rok założenia '1897. W0DKI, LIKIERY, COGNAC ~ 
„,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,„„,,,,,,,,,,,,,,,,,} 



przedsta wieii, z lego 218 polskich sztuk. 
'V tem były: najświeższe nowości pol 
skie (5) i nowości zagraniczne (8) i pol
skie wznowienia z lat niedawnych (5) 
i teatr klasyczny, wzg!. wielki ( 10) . Na lę 
szczególnie pozycję , trochę niedocenioną , 
zwracam uwagę . 'V ciągu jednego, 10-
miesięcznego uh. sezonu na sc enę z 'tego 
działu weszli: 2-kro tnie - Słowacki, 2-
krotnie, wzg!. :3-krotnic - \Vyspiai'iski , 
l raz Fredro, 2 razy Żeromski , 1 raz 

Szekspir, 1 oraz Molier i 1 Schiller. Dodaj
my, ż e niektóre z tych dzieł miały także 
znaczne powodzenie kasowe. Mh:dzy in
nemi pełny sukces „ ' Vesela" wskazuje, 
że jes t w Krakowie sporo tej dobrej pu
bliczności, która w tea trze nie tylko szu
ka lekkiej rozrywki i taniej sensacji .. . 

Na tej publiczności, na młodzieży, na 
szerokich masach ś wiata pracy, budować 
trzeba „teatr nowy", teatr „Polski Ży
" 'ej" ... 

„Gdzieby się polski duch raz wyllómacz yl 
Usymbolicz nił rozkwitlemi znaki, 
Gdzieby kamieniarz, cie.śla, mularz, 

snycerz , 
Poeta - wreszcie Męczennik i rycerz 
Od-począł w pracy, czynie i w modlitwie" 

„Od-począł" - wyjaśnia Norwid, to 
znaczy - począł na nowo .. począł w dru 
giej potędze! ... 

Oto program, który przyświeca w pra
cy dy r. Osterwie. 

Niechaj tylko naprzeciw wyjdą gorące 
serca żywej , czującej widowni! ... 

NOWE PISMO TEATRALNE. 
\V dniu inauguracji sezonu w T eatrze 

m . im. J. Słowackiego ukazał s i ę pierw
szy numer nowego pisma, poświęconego 
scenie, p. t. „Przegląd Teatralny', k tóry 
ma, jak zapowiada Hecłakcja „Czasu", 
ukazywać się raz na miesiąc. ~famy więc 
zapowiedź pisma teatralnego n. b. jedy
n ego w Polsce. Pierwszy numer zapowia
da wysoki poziom pisma i duże bogactwo 
treści. Spotykamy tam artykuły histo
ryczne (Hektora St. Estreichera) , artyku
ły o współczesnym tea trz e niemieckim 
i angielskim, cieka we przyczynki do 

twór-c zości au torów francuskich, rozpra
WG o fakturze teatralnej, recenzje z dzieł 
o teatrze i wreszcie bogatą kronikę bie
żąc:1 . Pośród n azwisk wybitnych współ
pracowników „Przeglądu" należy wy
mieni ć: Red. dr. Ifonsta•ntego Grzybow
skiego i Ka·zimierza Cwchowskiego oraz 
A. Waligórskiego. 

Teatr wita z wielką radością ten od
ruch społcczei'i. s twa, ·który może mieć 
duże znaczenie w rozwoju życia te
atralnego w n aszem mieśc i e, mają·cem 
tak świetną tradycję tea tralną. 

RATLJ_J PAMIĄTKI NARODOWE! 

MU~~UM 
~łl@~ @liffi~®frg: lill@ IQ>ib!J@J@~~ 

NA~ODOW~~O 
P. K. O. 400.100 

Naiwiekszy i naitańszy Dom Handlowy 
THE KRISCHER COMP. 

w samem sercu Krakowa 

ttt 

POLSKI ZWIĄZEK TURYSTYCZNY W KRAKOWIE 
Adr. telegr.: Turystyka ULICA SZPITALNA L. 36 Telef.: 113-85 125-0o 

Biuro czynne od godz. -13 i od 16-19 

l'!ll.>' 1\1 Z\\.L\ZEK 'ITHYS'J:'Yl'ZXY \\" KH .\K0\\"11-: , 11:1j s tarS"a or~a1Jiza1·j:1 pol sk i1•j t11ry s iy·ki , zalo
Ż(lfly w roku HIOfi , zn ł:1twia wszy:.; t kit~ s1nawr. l r: ~.•\Ct: w flzledzinie turystyk i. OIJit•knj:\t' ~ i1: gk1w 11i e 
t11ry s ta111i zag;ranic·zny111i. 

W szcze11:ólności u I a I w i a Polski Związek Turystyczny zwiedzanie Krakowa i okolicy, dostarcza. 
· przewodników władających obce mi j ę z y k a m i, utłzit>la w8z e1 kith inforniaf'yj w spru

" ac lJ z wi :\ z:111 ycł 1 z turysty k :1 i fHHlr6żrt ltt•zpl;1 t,11ie, d o~tarrza. pros pekt6 w 111iPjS('Owu ~c· i k11ra f'y j11y c· l1 

111d~kid1 i zag-rani c znyeh , wyd :1 je prz1 ·wotlniki , IJl'Oszury. ul o tki prupag«111tlow1• i afi ~z 1• ''"' .ic:zyku 
po l..;; kim i o lJ e y m. 

l'OL~l\1 Z.\\' I J-\Zl~: I\. TLTHY8TY('Z~Y posiada własne tłworct~ autohu sowt• w Krakowi1>. PCHlµJ1rz11, Tnr-
11nw i1• i Hatlo miu. Kieruje urµ;aniza<·.ią ruch u a 11 tu iJ us ow eµ: o w pro 111iu11 iu tyc.: h 11da s t. Za
latwia Jl r z c: cl s 11 r z c da ż hildó w a11tul111suwycl!, wydaj.- rozkl :uly jazdy a11toh11sowpj i t. 11. 

.\tln• s y dwon")w :u1t o lin s 11wyrll : 

KRAKóW, plac św. Ducha 
KRAKÓW-PODGÓRZE, Plac Zgody 

Telefon Nr. 137-17 
Telefon Nr. 170-H 

RADOM, ulica Malczewskiego . . . Telefon Nr. 16-71 
TARNOW, plac Wolności Telefon Nr . 1-35 

Il! l'HO KOLE.JO\\"E P Ol.:S l\I E (:O Z\l"l.\Zl\l" 'ITHY><T Yl 'ZXEGO 
1ulziela wszelkich infunn:u.:yj w s 1n·aw;H·li koll'jowyC'h, sprzedaje na 
tlzi<~1 ·1 wyjnztłu i d11ie późnit•jszc łlilet y kolejowe p o nonnnlnyf·h r.enad1 1 

tudzież hiktr ('aln i J.1Ul111i r.s i•;e z11 e . Biuro k olejow e czy n n e w dnie 
powsz1.~tlni1· 1trz1•z t;l l y 1Lzie1·1, w 11i e1 lz ic le i ~wi1; t~• ll o godz iny VL 

iNSTVTUT NAUKOWY 

„STU DJ UM" 
KRAKÓ'\V~ UL. BATOREGO 1.5/1. 

I. Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne (Komplety 
dla młodzieży). 

li. Kursa wieczorowe Gimnazjalne i Języków obcych 
(franc., niem., ang.) 

III. Kursa Korespondencyjne w zakresie szkół średnich, 
seminarjum naucz. i języków obcych bezkonkurencyjną 
metodą "Globus". 

IV. Wydawnictwa okolicznościowe. Antykwarnia i wypo
życzalnia. - Prospekty bezpłatnie. 



. .....,... .............................• . ~ . ~ 
~ RESTAURACJA i BUFET ~ 

~ „A. HA WEŁKA" ~ 
I 

~ 
~ • • • 
~ 
~ 
~ 
~ • 

JOZEF LUBELSKI 
POLECA 

ZNANĄ ZE SWEJ DOBROCI KUCHNIĘ NA MAŚLE 
PIERWSZORZĘDNE ZAKĄSKI I DOBOROWE TRUNKI 

SALA TETMAJEROWSKA W LOKALU HAWF.ŁKI W KRAKOWIE 

PO TEAT~ JEDYNY 

-~~ 
w,1..,~ ... :„ 
speejaln9e dług:cJ. Luf~.., 

"eenłrala Scru~ 

<J;ljar Krala~ni, Słanilacnislaa 30 

~lUJ KD~~KO I 
~~©IQ)©W.~ 

„MAL TYNA" 
I cukier słodowy 

„MALTY NA" 
nadzwyczaj skuteczny 

środek przeciwko 
kaszlowi i chrypce 

wyrabia 

»UNDOPHON« 
UL. KARMELICKA L. 13 

Aparaty radjowe, napra
wa i przeróbka aparatów. 

ŁADOWANIE I NAPRAWA 
AKUMULATORÓW 

Zakład Fryzjerski 
Damsko-Męski 

Antoni - Gustaw 

Kraków, Kleparska 4 
Dom Feniksa 

• 
zawiadamia P. T. Panie 
i Panów, że długoletni 
prac. firmy Wiskidy 
prowadzą Zakład Fry
zjerski pod własnym 

zarządem. Specjalność 

najnowsze modele fry
zur.farbowanie włosów, 

Krakowski Browar 
Jana Gotza 

Kra'ków, ul. Lubicz 17 Kościół Mariacki w Krakowie brwi, rzęs . 

Wszędzie do nabycia. 

w CIQDD fi łłodzln! 
Wywołanie i kopjowanie 
zdjęć foto-amatorskich 

J. VOIGT, Dyplom. ·Ootwk 
Kraków, ul. Florjańska 47 

Masaż twarzy e. t. c. 

~·••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

!.=: ~a·=~~~~~a~~ .1.: 

Kraków, ul. Grzegórzecka 32 
: Telefon Nr. 142-14 : 
i w~ko~uje roboty tokarsko - frezer- i 
•

:=. sk~e, Jak tryby. wszystkich syste- =:: 

mo~ oraz . szlifowanie cylindrów 
i tanro, solidnie i punktualnie. i „ .......................................................... ;, 



JULJUSZ 
J·URCZAK .. 
. • . . Biuro Techniczne 
i Zakład lns~ql. Wodociągów, 

Gazociągów · 
i Centralnych ogrzewań 

KRAKÓW 
UL. FRANCISZKAŃSKA L. 4 

TELEFON 147-01 

' 
I 
I 

ł 

wykonuje wszelk~e prace 
w ten zakres wchJodzqce, 

' 
według własnych: lub do-
starczonych projektów. 

•~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&j• 
~ ~ 

~ TOW. HANDLOWE ~ . ~ 

~IR~DM~ . ~ 

~ SPÓŁKA Z O. O. ~ 

3 KRAKÓW, RYNEK GŁ. 37 E . ~ 

~ TELEFONU Nr. 100-20 E . ~ 
~ Perfumy, Mydła. ~ . ~ 
~ Szminki, ~ . ~ 
~ W ody koleń. i toalet. ~ . ~ 3 Rozpylacze, Pudry, ~ . ~ 
• Kalosze, Śniegowce, ~ 
~ ~ 
~ N arty, Sanki, Łyżwy, ~ . ~ 
~ Karty, Szachy, Domina, ~ . ~ 3 Przybory bilardowe. E . ~ 
•TTTTTTTTTTTTTTTTT'YTTTTTTTTTT-.m 

r;;;;~~~~~~~-;~~1 
) im. Wlad. Żeleńskiego ~ 
). w Krakowie, ul. Retoryka 1 - Telef. 157-94 ( 
~ DYREKTOR: KAZIMIERZ KRZYSZTAŁOWICZ ' 

~ PRZEDMIOTY: • 
) Fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, śpiew solowy, przed- t 
l 

mioty teoretyczne, ćwiczenia zbiorowe, śpiew chórowy, rytmika ~ 

i 
i plastyka, taniec sceniczny, historia tańca i teoria plastyki 
scenicznej, język włoski, francuski i angielski. 
Przedszkole muzyczne czyli konserwatorium dla dzieci. f 

~ MUZYKA JAZZOWA pod kierown. Kazimierza Meyerholda. ' 
) 1) Przedmioty: Saxofon, trqbkri, pu·zon, akordeon (harmonia), 4 

l 
banio, gitara hawajska, skrzypce, fortepian, jazz-perkusja, klar- ( 
net, obój, kontrabas, śpiew solówy, śpiew zespołowy (Revellersi). f 

. 2) Instrumentacja i kompozycjĆr jazzowa. ' 
~ Przygotowanie i kształcenie iawodowych zespołów jazzband. ~ 
) Komedia muzyczna i Rewia. '. t 
) RYTMIKA I PLASTYKA JAZZQW A. ( 
~ Szkoła posiada własną bibliotekę z najnowszym repertuarem muzyki iazzowei . ' 
~ ZNIŻKI KOLEJOWE OLA WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKOŁY. ULGI W OPŁAJACH OLA DZIECI FUNKCJONAR. PAŃSTW . t 
........___,~~~~~~~~~.........___,~~~~~ 

FUTRA WYKWINTNE - najtaniej 

poleca firma: 

• 100·"'' 
156 

PRZEPROWADZKI 
pakowanie szkła, p o r c e I a n y, książek 
i obrazów u kutecznia fachowo i najtaniej 

BIURO SPEDOKOM lk1 z ogr. IPEOYCYJNE » « ollp. 

Krak6w, ul. MlkolaJaka 4, Tel. 14e-40 
Stały ruch zhiorowy <}dyuia- Kraki'iw. 

Własne pracownie kuinlerskle I 

Najefektowniejsze i najtrwalsze 
szyldy, napisy i reklamy 

t r a w i o n e, 
malowane i świetlne 

wykonuje 

Pierwsza Krajowa Pracownia 

TADEUSZA 

LASZKIEWICZA 
Kraków, ul. Basztowa 9 

Telefon Nr. 137-84 

IP. 111.CIJll FllRll łll!TILOWICB P. L 

----NORBllN, uc11 BIJCI11. WEINER 

ROK 

ZAŁOŻENIA 

1809 

llUĄD W WDSIAWll!, UL. tu.uu 51. 
TELEF. 618-80 I 660-80. 

POLECA WYKWINTNE I TRWAŁE PLllElll 1 llESRO 
SZTUĆCE, GALANTERJĘ, NICIDll U. 
111011.CIJNE I WIROBI BOiCIELllE. 
Magazyny fabryczne w Warsząwie: Bracka 16, 

Marszałkowska 127, Nalewki 29 (hurt.) 

ł.ódt, Piotrkowska 11 -- Kraków, •w. Jana 2, teL 178-76 • 



SOLIDNE FUTRA 
damskie i męskie 

najnowsze fasony A. JACHIMSKI 
KRAKÓW, Grodzka 14/16, Tel.147-26 

RESTAURACJA HOTELU PQLLERA WI. Mrozowskillgo 

vis-a-vis Teatru Miejskiego im. J. Sfowackiego 
poleca po znaczn/11 zniżonych cenach znakomlfq kuchnie I bufet z dobrze konserwowanem 
piwem żywlecklem i pilzneńskiem. Koncert muzyki ·a łonowej pp braci jodłowskich i prof. Ma te/i 
LOKAL OTWARTY do godz. 1 w nocy. LOKAL OTWARTY do godr.. 1 u• nocy. 

UCIEKŁA Ml PRZEPIÓRECZKA„. 
Komedja w trzech aktach Stefana Żeromskiego 

Smugori. nauezyciel wiejski . . . 
D' rola, jego fona . . . . . . 

K ięiTliczka Celina Sieniawian/w . 
Bęczkowski. administrator 
Prze/ ęcki, doceni fizyki 
\Vilko z. historyk 
Ciekor.ki. lingwista . 
Rad<• fowiec, geolog 
fil a/o11 1ieski. botanik 
Klcniezl'ic z. an/ropo/ort 
Bukański. geograf . . 
~abrzezińsk1, hi.-toryk sztuki 

. . .I ózef Karbowski 
Stanisława K osiecka 

Taida Granowska 
Zygmunt Kulakowski 
. . Juliusz Osterwa 

Ludwik Ruszkowski 
K onslanly Pągowski 

. . Roman Wroński 
Tadeusz Bialkowski 
Henryk Modrzewski 
Wladyslaw Woźnik 

Roman Hierowski 

Opracowanie sceniczne Juliusza Osterwy Oprawa dekoracyjna Hieronima Zwolińskiego 

PRY WAT N E 

GIMNAZJUM . , 
ZENSKIE 
im. Kr 61. Jad w i g i 
(TYP HUMANISTYCZNY) 

w Krakowie, Rynek Gł. L. 34 

z pełnerni prawami girnn. państw. 
Język niem. i franc. obowiązkowy, 
angielski (nadobowiązk. od V klasy) 

Ko tjum p. łfrnn11 ki ·J /. mA '.łl\ nu ll•l\łi1l "' ł „r_.oon Ur f!it•Jo k1' ul. HrullLh ~; , l"lorjuil ka n 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Krakow, Sławkowska 1 
TELEl"'ON 1!! Cl·'1 

•••••••••••••••••••••••• 

Kawa 

Herbata 

Towary kolonjalne 

M Jawornicki 
Rynek 44 

Krak ó w, Dfuga 82 

Podgórze, Rynek 13 

SPECJALNY MAGAZYN WYROBÓW 

SKORZANYCH w wlelklm wyborze 

TOREBKI DAMSKIE nowości 

TEKI SZKOLNE I NA AKTA 

P O RTFELE, PAPIEROŚNICE 

WALIZY, NESESERY 

A.FRONCZ 
ULICA FLOR..JAŃSKA 17 

TELEFON Nr. 172-68 

B 
l 

llżd, kto kupuje. delektuje Mleszanke wledeflsk11 • ANTONI uw~"lł Krak6w, Pałac Spiski • 
. ie,. chwali, prop~nje kawv palonej l kl! zł. 10•- .,-. = !Dom własny). = 

Rang-alla C'eylon Tt•a znakomita lwrbata w parz
karh i na Wag"!! za:pokoi każdy wybredny smak 



Najgustowniej dobiera krawat do każdego ubrania 

Firma REKORD CRA VATES ~i~~ka L. 35 
Ceny ściśle fabryczne. llllr Uwaga : Jedyny specjalny skład krawatów w Polsce. 

HastazJn Inf er i pracownia łnlśnlersłla 

REPERTUAR TEATRU MIEJSKIEGO 
Im. J. Sloweclcl„o 

wwwwww~wwww~ 

NAJBLIŻSZA l'R EMJER.A: 

W niedzielę, dnia 12 listopada 1933 r. 

RYCERZYK 
I BOGDANKA 

lcomedja romantyczna w ośmiu odsłonach 

STEFANA TURSKIEGO 

REPERTUAR „STARE GO TEATR U' 

~ .fJB/,JŻSZ/., B IJ'll/..Z r K O 1'/.li'Tll\l f· 

W niedzielę, dnia 19 listopada 1 33 r. 

CHÓR ERVAN A 
Zespół Rewelersów Polslclch 

W niedzielę, dnia 26 listo'pada 1933 r. 

DELA LIPI SKAJA 
Wszelkie artykuły wchndzace w sklad handlu korzenno-spożywczego. win, wódek 
i delikatesów oraz owoców krajowych i zagran., poleca po p rzystqpnych cenach 

V • • B .~ k • Kraków~ F!orjańska 49 n.aztmterz art oszews ( Telefon Nr. 112-20 

MLECZARNIA ZWIĄZKOWA 

>HVGDENA< 
Kraków, ul. Szczepańska L. 4 

TELEFON Nr. 166·46 

DOST ARC ZA DO D0.1 IÓW N A ZAMÓWIENIA PEŁNE 
G\\'ARA TTO\VA."rE i .,. ,JLE PSZE MLEKO HYG,TE
' JCZ •• E PO RODZĄCE Z OBÓR STO.JĄCYCH 

P OD TAŁY I DOZOREM WETE RY ARY.TNY:\I. 

WSZĘLKIE PRZETWORY MLECZ E W NAJLEPSZY.I GATUNKU. 

Linoleum do wykładania ubikacyj 
sklepowych, mieszkalnych i szpi
talnych. Chodniki kokosowe dla 
pensjonatów i hoteli, koce i pledy 
podróżne. Centralny skład dywa
nów ręczn. żywieckich na Kraków. 

•
Lokal znajduje si ę na uboczu i ceny są. 
o 30°10 tańsze niż w lokalach fronto wych 

Komfortowo urządzone SAL O NY FRYZJERSKIE 
pod fi rmą ,,U RODA'' pod l'irm ą 

Kraków, Rynek Gl. 29 !Linja G-DJ. Telef. 173-38 
• 

wykonanie wszystkich zabiegów zawodo
wych przez pi erwszorzędne siły zawodowe, 
po lecają się P . T. Klienteli znani fryzj erzy 

FRANCISZEK i STANISŁAW, 

r,,,.,,,,,,„,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,„,,,,,,„„,,,,,,,,.,_„~ 

' ' i Najlepszy, najwdzięczniejszy i najsku- ! 
i teczniejszy p od arek świąt e cz n y ! 
' ' i lub n o w or oczny dla klientów to ! 
~ ~ 

~ KALENDARZ i 
~ ~ 

~ŚCIENNY i 
I TYGODNJOWY I ~ ~ 
i DZIENNY ! · 
~ ~ 
i KIESZONKOWY i 
~ ~ 

i z nadrukiem firmowym i ' 
~ ! ! w różnych wielko ś ciach, w oprawie ~ 
' ~ i k a r to n owej, płóciennej i skórkowej ! 
~ w dowolnych ilościach ~ 

i ! dostarcża ! 
~ ~ 
~ Wydawnictwo Kalendarzy i 
~ ~ ! „SENZACJA" ! 
~ ~ 
~ Kraków, Sebastjana 20. Tel.112-57. ~ 
~ ' i Oferty na żądanie. i 
i ~ ............. , ............. ,,„„ ................. , ...... , ... , .......... ,, ....... , ........ ,, .......... , ........... ,, ........ , ......... „ ......................... -11 
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i MIEJSKA = 
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KAZIMIERZ CZACHOWSKI 

UWAGI O TEATRZE. 
Ze wszystkich sztuk najwszechstron

niejszą jest teatr. Stanisluw Witkiewicz 
(ojciec), 1którego pisma o sztuce miały 
dla polskiej kultury artystycznej znacze
nie przełomowe i dotąd pozostały naj
lepszym wykładem obowiązuj~1ccgo ka
nonu pogh1dów estetycznych, mówi o te
a1rze, że jest to sztuka, która najbezpo
śrcdniej ogarnia wszystkie zmysły i przez 
nic świadomość widza-słuchacza. Daje 
najgłębsze, najsilniejsze wrażenia, najdo
tykalnicjszc wzruszenia. \V~: wołuje naj
większe napięcie stanów psychicznych, 
największą radość życia. „Teatr jest to 
synteza wszystkich .frodków sztuki i syn
teza jej oddziulywania na ludzką duszi; . 
Bez wysiłku, hez trudu, bez rzeczywiste
go niebezpieczerlstwa, bez wszystkiego 
tego, co w życiu utrudnia lub uniemoili
wiu doznawanie wrażeń, co jest groinem 
dlu hytu ludzkiego, widz i słuchacz prze
żywa C<tły ogrom wrożeń i wzrusze11, do 
jakich tył ko dusza ludzka jest zdolna, 
przeżywa, siedząc spokojnie w fotelu, 
1dwiadamiając tyle tylko z rzeczywistości, 
ile tego potrzeba, by wiedzieć, że jest 
.świadkiem fikcji, by nie uciec ze struchu, 
nie umrzeć z bólu, lub by się nie rzucić 
na scenę i nie zacząć żyć naprawdę razem 
z fikcyjnemi postaciami, które się na niej 
ruszają. Ta siła wrażenia, ta doskonałość 
przeżytych wzruszeń jest przyczyną en
tuz jazmu, uwielbienia, wdzięczno.ki, ja
ką widz czuje dla riktorów, którzy mu 
dali pełni{' rozkoszy życia". 

Snując dalej wątek myśli wielkiego bu
downiczego sztuki polskiej , dopowiedzieć 
dziś trzeba. że tego wszechstronnego 
i wyjlłtkowcgo znaczenia tea tru bynaj
mniej kino nic wyparło. Kino jest rów
nież odrębną dziedziną sztuki o charak
terze syntetycznym, ale na zupełnie innej 
płaszczyźnie wrażeil psychicznych. Jest 
to sz tuka , pomijając że wciąż jeszcze 
w pieluchach. jako rodzaj artystyczny, 
znajdująca się dopiero na drodze poszuki
wail wła snej ekspresji , ale nadto z za
łożenia niejako wtórna , rcprodukcy jna, 
napiętnowana tym grzechem pierworod
nym, jakim jest jej pochodzenie z foto
grafji , jej najściślejszy związek z techni
ką fotograficzną. ='/ie przeoczając bynaj
mniej art~'stycznych walorów i perspek-

tyw zarówno kina jak i fotografji , stwier
dzi(· należy , co chyba jest najoczywistsze 
i niepodlegające dyskusji, że tea tr w po
równaniu z kinem nic nie stracił , naod
wrót, nawet umocnił się na tej wyh1cznie 
swojej płaszczyźnie twórczej, jaką jest 
sztuka aktora. Sztuka to jedyna i niepow
tarzalna, bo krea,cja roli jest wciąż żywa, 
za każdym razem inna, i przez to w swej 
bez.pośredniości oddziaływania nieprze
ścigniona i niezastąpiona. W poezji 
i w pla'styce ·przedmiot sztuki jest dany 
raz na za wsz e, narasta on tylko wtórnie , 
żyje nadal we wrażliwości swego odbior
cy. Natomiast, jedynie w teatrze odbywa 
się to misterjum, że sztuka wciąż się tu 
stwarza, że zawsze jest w niej czynny 
artysta i że jego dzieło jest odrazu i bez
pośrednio przeż~1 wari1e przez widza-słu
chacza. I dlatego i tylko teatr jest, a przy
najmniej być powinien prawdziwą świą
tynią sztuki. 'Vłaściwe zrozumienie tego 
odrębnego i wyjątkowego znaczenia te
atru . jako sztuki, pozwala bez obawy 
patrzeć w przyszłość, ale zarazem nakła
rla prawa i obowiltzki, ustala niewzruszo-
1w podstawy, wskazuje wyraźne drogi 
twórcze. Brak uświadomienia co do cha
rakteru sztuki teatralnej jest jedyną przy
czyną obecnego kryzysu, którego prze
zwyciężenie zależy wyłącznie odripowrotu 
teatru do właściwych swych zadat1 art~·
stycz,nych, twórczych. Aby uniknąć nie
porozumiet1, dodać wszakże trzeba , że 
sztuka wogóle, a zwłaszcza sztuka tea
tralna, jes t silnie związana z życiem , ogar_ 
nia całość życia, nie wyklucza żadnego 
zagadnienia, które ma jakąkolwiek łącz
ność: z człowiekiem. Byle przedmiot był 
twórczo poczęty i artystycznie dojrzały , 
a w swej realizacji scenicznej wszech
stronnie opanowany i przez cały zespół 
współpracujących w teatrze czynników 
równomiernie, celowo i harmonijnie ro
zegrany, jednakowo wielkicm świętem 
sztuki może być przedstawienie np. „ vVy
zwolenia", czy „?lloralności Pani Dul· 
skiej", „ Lilli 'Vcncdy" czy „Pana Jowial
skiego"„. 

Teatr rządzi się swemi własnemi pra
wami. Są one ograniczone warunkami 
tworzywa tea tralnego. Są Io tajemnice 
t. zw. opt~'ki teatralnej. Dzieło najwięk-

szej poezji może nie by{: teatralne. Zupeł
nie inaczej reagujemy na wrażenia , od
bierane w tea trze, niż gdy czytamy książ
kę , 'Słuchamy rec~1towanego poematu , pa
trnmy na obraz lub rzeźbę. Dzieło te
atr-~ln~ musi posiadać wymowę t. zw. 
skrótów scenicznnh. Dobrym tego przy
kładem „Mazepc;", jeden .z najhardziej 
scenicznvch utworów Słowackiego , dzięki 
właśnie ·ogro1nnie żywemu nerwowi scP
nicznemu i bogactwiP efektów teatral
nvch które w czvtaniu nawet na s rah}, 
ale b'cz których clramat nie przekonałby 
widza-słuchacza. Są zapewne w „:"1aze
pie" chwyty romantycznego teatru , które 
zap·isać: trzeba na karb epoki , a w dzisiej
szej perspektywie należące do przeży t
ków sztuki. Ale gim1 one w bajecznej 
teatralności tego dramatu. Na „'.\fazepie" , 
ze stannwiska oceny literackiej, mimo 
niektóre swe niezró'~"nane błyski poezji, 
należącym do słabszych utworów wielkie
go poety, najlepiej uwydatnia się bajecz
ny zmysł teatru u Slowackieqo, który 
przecież ani jednego z dramatów swoich 
nie widział na scenie. vVirtuozows'ka eko
nomja zasadniczych środków scenicz
nych; d)nnamiczna plastyka charaktery
styk, dających świetne role , wyrastające 
do wymiarów ogólno-ludzkiego typu 
(donjuanizm u Mazepy i króla , namięt
ność starczej zazdrości u 'iVojewody, mo
tyw krysztah)wo czystego uczucia miło
snego w s tosunku wzajemnym Amelji 
i Zbigniewa , motyw honoru u Mazepy 
i t. d .); zwięzła lecz wyrazista ekspozycja 
środowiska szlacheckiego; przejrzysta lo
gika budowy, umiejętne ustawienie osi 
i najcelowicj wyzyskarnc (aż do scen~· 
przedostatniej) ina pięcie dramatyczne; 
nięzbędność •każdego słowa i gestu; ży
wość i wartkość dialogu; piękno wypo
wiedzi lirycznych, bardzo umiejętnie 
ograniczonych w swych rozmiarach; 
w niejednym chwycie pokazany cały czło
wiek ; w paru szczegółach odsłonięty na
wet mechanizm życia , - oto są czynni
ki artyzmu teatralnego „Mazepy". Po
równajmy nasze wrażenia z czytania dra
matu a z widzenia i słyszenia go na sce
nic, aby najdokładniej zdać sobie spra
wę. na czem polega magja teatru. 

Teatr dajt' nam skróconą ale i spotęgo-

waną wizję pełni życia na obranym przez 
twórcę dramat~·cznego wycinku. Ta tea
traiizacja życia wydobywa najaw głęb
szą prawdę życiową , odsłania nowe wido
ki , równocześnie je rozszerzając i koncen
trując , pozwala nam bezinteresownie 
uczestniczyć· w ,rozwijającem się w naszej 
obecności i przy naszym współudziale 
misterjum sztuki . Przeżywaj~1c zaś sub
jektywnic odbierane w teatrze wrażenia , 
nieświadomie i bezboleśnie sami dojrze
wamy wewnętrznie , pogłębiamy własm1 
o sobie wiedzę. po własnej duszy wspi
namy się ponad siebie. Jest to właśnie 
ów moment ., wyzwolenia" i ,.oczyszcze· 
nia" (katharsis), do którego w życiu nie
zawszc dochodzi , albo pomijamy go nie
bacznie czy rozmyślnie , powodowani 
oportunizmem lub tchórzostwem, w tea
trze natomiast , unikając osobistej odpo
wiedzialności , dzięki wzrusrnniom, jakie 
daje sztuka, choóby na tę chwilę stajemy 
się lepsi i piękniejsi. W stosunku do lite
ratury, od której również odbierać: mo
żemy pokrewne wrażenia , teatr niewoli 
nas ·tem silniej, że gdy książkę w każdej 
chwili dowolnie odrzucamy, tu w zasa
dzie poddajemy się już do końca narzu
conemu przymusowi , choćby dlatego, że 
jesteśmy pozbawieni prawa indywidual
nego wyboru , ograniczeni warunkami ży
cia zhit)rowego. To społeczne znaczenie 
teatru. jako zbiorowego dzieła sztuki, na
daje mu również odrębną wartość: twór
czą. Tak więc w teatrze, który jest wspól
nem dziełem poety, malarza, reżysera , 
artystów i licznej rzeszy robotników i rze
mieślników, także widz-słuchacz, na któ
rego działa przedcwszystkicm sztuka ak
tora, będącego niewątpliwie głównym 
czynnikiem tea tru, wraz z nim przeżywa 
ró-wnocześrnie wzruszenia indvwidualne 
i społeczne, czuje się w swych ·;>sobistych 
wrażeniach bezpieczny, ale zarazem, 
choćbv uważał się za najlepiej izolowa
nego od środowiska, należy do całej tej 
społeczności , którą ma przed sobą na sce
nic i dokoła siebie na widowni. 'V teatrze 
zaś gromadzi się wyjątkowo wszcchstron
nv i różnorodnv dobór zbiorowości ludz
kiej. Teatr bo,~iem jest tą sztuką. któr· ~j 
słoilce jednakowo wszystkim świeci. 



DEV AL I GERALDY. 
Hozmowa dwóch autorów między sobą. 

\\' ostalnim numerze tygodni·ka ,\la
rianne'· znajdujemy doskonałą charakte
rystykę Jacques Deval'a, młodego pisa
rza francuski ego, pióra Gćraldy'ego. 

Dcval, autor sztuk grywanych ostatnio 
w Polsce z wiclkiem powodzeniem, jest 
także poctq wydał tomik wierszy - jest 
też powieściopisarzem . J ego powieść „ \[a
rie Galante'' o mało nie uzyskała nagrody 
Goncourtów . .lak pisze Gćralcly o 1swy111 
koledze „chyba dlatego nic , że nie chcia
no wyświęcać na wielkiego powieściop i
sarza młodego czło·wieka, o którym po
wiadaj~! zgodnie krytycy i publiczność, 
że jest już znakomitym autorem drama
tycznym. Stworzył dramaty prz epełnio
ne namiętnością, rozbrzmiewające krzy
kiPm ciężko zranionych kobie t, pdne go
r:icych pocałunków i zdai'1 , przesiąknię
tych żyw<) krwi<i . Dał nam także sztuki 
lekkie. cuda zręczności i techniki na mia
rę wielkich przedsiębiorców Paryża: Meil
hac' a i Halevy'ego, Flers'a i c·availlet'a. 
Jest autorem „S tefka ", jest autorem 
„ Ukochanego" i „ \ladcmoisclle", ale jest 
także autorem „Słabej kobiety". Tryum
fuje w dwóch odmiennych· r«)dza}ach! 
Jl'st w nim dwóch ludzi ; który prawdzi
wy? Kimże on jest właściwie?" 

Posłuchajmy teraz co opowiada o so
bie sam Deval. 

„ :\ienawidzę teatru ! ~ienawidzę tych 
drzwi z malowanego płótna, tej publicz
ności beznamiętnej , złożonej z ludzi, któ
rzy zjed li rnnadto dolmi kolację , niena
widzę tych zniekształce1'l wszelkiego ro
dzaju , jakim ulega każda sztuka, oddana 
aktorom, którzy robią z niej - role~ ... " 

Gćralcly się oburza: „ J eżeli o mnie cho
dzi - to przeciwnie: kocham tc:klurę, 
malowidło na płótnie, światła refl ekto
rów - te wszys tkie skromne środki , któ
remi tak wiele można w~·powicdzic:-. 

wiclhiarn ten czarny mrok widowni
ancmimowcj, złożone.{ z tylu elementów, 
a przecież tak jednolitej , wrażliwej, tak 
podatnej wzruszeniom djalogu jak zwier
ciadło wody podmuchom wiatru, widow
ni , która się nigdy nie mvli ! Cwielbiam 
aklorów, te wielki1: dzieci, ukrywające 

swo.i niepokój w powodzi efektu .. \le ... 
cicho! :\ie o nrnic tu chodzi. Słuchajmy 
dalej :" 

.,\Ioje sztuki napełniają mnie niesma
kiem . Oddaję rękopis dyrektorowi , jak
gdyb~·m oddawał dziecko nieprawe w rę
ce Opi1·ki Społecznej . Jestem człowiekiem 
wicrz <1cy m. Nic mogę zapomnieć tego 
moim sztukom, ż e obrażaj<! we mnie 1110-

.i<i wiarę. kśli chodzi o moje zbawienie -
mogą mu tylko zaszkodzić... Pokazuje 
GC>raldy'cmu swój pokój, gdzie się czuje 
najlepiej, jest lam łó;i;ko , kruc~· fiks i po
zatem czter~· puste ścian~-. 

Rozmowa znowu wraca do teatru. Oe
val zapom~na o pozie .. ,Dlaczego jeszcze 
nic lubię moich sztuk" zastanawia się. 
.. Bo w nieszczęściu , ,,,. miłośc i , wogólc we 
wsz~· stkicm jest o tyle wię<:ej , niż w tem 
co m y o nich powiadamy". 

„Teraz zaczynam go rozumie(:'' - pi
sze Gćraldy. „On marzy o teatrze ideal
n~·m . .Jeśli pozuje 11a pogardzającego pu
blicznością , to dlatego. że mu zbyt na niej 
zależy. Obawia się dać jej za mało ... " 

„\VS'zystkie moje sztuki S<1 jak dzieci, 
któn• się narodziły ułomne . \Vydaje siQ, 
że to ostatnie przyszło na Ś\viat zd:rów6, 
t~·mczasem ono utyka na nogę. · innego 
znowu ręka ... " „\Viem - przerywa Ge:.. 
rald~· - ja nigd~· nie śmiem wejś(: na sa-
lę, gdy graj:i moją rzecz. Boję się, że tra
fię właśnie na scenę, która jest taką cho
n1 ręką ... " Uśmiechają s ię do siebie nrz);_ 
jaźnie. 

„~apisałeJn właśnie sztukę - mówi 
Deval - ,J\1odlitwę za żywych" . Pró-
bowałem ... " I tłomaczy czego próbował. 
A Gćraldy powiada: „Zdaje się, że .go ro
zumiem. Poznaję moje najtajniejsze prag
nienia. \.foje wzloty i upadki , moje błą
kania ·się, niebezpieczeóstwo zgubienia 
drogi , bezpłodnoś(: wysiłków w dniach 
kiedy podpowiadającym głosem nie jest 
podświadomoś(:. To co on mówi - ja my
ślałem, a co ja powiem - on chciał po
wiedzieć. ·wiem już kim jest w istocie 
swojej Jacques Deval. \.Iój Boże, jakież 
to proste! To ja sam !" 

WŁADYSŁAW DOBROWOLSKI 

MAZEPA WCZORAJ A DZIS. 
Pierwszym dziełem Słowackiego wpro

wadz o'llym na scenę polską jest ~Iazepa. 
.l\Iazepę wystawia pierwszy Kraków 5-go 
czerwca 1851 r. a więc w dwa lata po 
śmierci Słowackiego. Przedsta wienic to 
wznowiono w r. 1852. \\Tystawiono po
wtórnie \.fazepę w r. 185\l z Królikowskim 
w roli -tytułowej. Zachował się do dzisiaj 
drzeworyt przedstawiający scenę po od
murowaniu Mazepy. \Vidzimy tam mię
dzy innemi młodocianą :\Iodrzejowską 
w roli Amelji. 

Po raz trzeci wystawiono \.Iazepę w r. 
186! w momencie rodzenia się i wzrasta
nia kultu twórczości Słowackiego, odtąd 
wystawiono go 10 razy w starym gmachu 
teatru krakowskiego i siedem razy w no
wym. Łącznic więc wys ta wio no \.fazepę 
dwadzieścia razy, obecne wznowienie jest 
zatem dwudzicstem pierwszem z rzędu. 
Tragedję tę grano w Krakowie po raz 
ostatni w Teatrze im. Słowa,ckiego w r. 
1909 i teraz po czternastoletniej przerwie 
przypomniał ją teatr krakowskiej publicz
ności. 

.Mazepa jak dowodzi dotychczasowe do
świadczenie jest może najteatralniejszem 
dziełem Słowackiego, mówiąc ściśle na 
skutek swego bezpośredniego. życiowego 
realizmu zbiegał się z dążeniami sceny 
drugiej połowy XIX wieku. Obecnie, 
w dzisiejszem podejściu teatralnem do te
matu, przeds tawia szereg elementów znaj
dujących odpowiedniki w polskiem życiu 
współczesnem. Ujawnia się to najja
skrawiej przy charakteryzowaniu po
szczególnych postaci dzieła. 

Kim są więc ci ludzie dramatu dla nas 
wychodzących z realizmu życia codzien
nego i czem się od 'nas różnią? Aktual
ność ·ich zasadniczego konlliktu, aktual
ność wątka tragicznego udowodniła 
w Polsce „Egipska pszenica" Pawlikow
skiej. \\ e Francji, prz eszłorocZ11y „Edyp" 
Gidc'a. Postać Amelji odległą już od ty
pów, 1które wytworzyła u nas kultu
ra 'współczesna, znajduje odpowiedniki 
w naszych dworach kresowych, tam rów
nież znajdziemy żywe prawzory dla wo
jewody. Gdy zapomnimy zresztą łatwo 
(przy dzisiejszym osłabieniu historycyz
mu wśród ogółu inteligencji) o dziejowej 
roli Mazepy stanie się on dla nas jednym 

z wiekuistych objawów młodocianego 
donżuanizmu znanego dziś, jak i wtedy, 
we wszystkich warstwach społecznych. 

Zbytnia erudycja może nam jedynie przy
słonić ów typ, przekreślić jego żywotność, 
zniszczyć jego człowieczefistwo. Jan Ka
zimierz, tutaj jedynie, trochG zdegenero
wany erotoman ożywiony niekiedy bły 
skami poczucia swej władzy. Przypomi
na żywo dzisiejszy typ erotomana obda
rzonego sporą dozą megalomanji. Rów
nież kasz tclanowa podstarzała, wiecznie 
goniąca za modą , flirtem i ze skłonnośC'ią 
lekką , tak częstą u starszych kobiet, do 
erotycznego kojarzenia par, mieści siG 
bezpośrednio w naszych obserwacjach 
życiowych. 

Ginący już dziś typ przedstawia Chma
ra, ·typ zachowany lu i ówdzie w pozosta
łych obecnie rezydencjach magnackich, 
odpowiadający dawnemu burgrabiemu. 
Pan Chrząstka wreszcie jest jedyną posta
cią, która w całokształcie swych cech, 
znikła już ze współczesności. \Vłaści,vo
ści jednak pospolitego dziś jeszcze w \.Ia
łopolsce, Kongresówce i na Kresach 
wschodnich „szlagona", szlachcica, wy
kazują dużą analogję z tą postacią. Zbi
gniew wreszcie mimo romantycznej egzal
tacji odpowiada t. zw. „prawym charak
terom" , "\Y chwili gdy irracjonalna na
miętność przerasta ich siłę woli. 

Cechy wiQc charakteru ogółu tych po
staci upoważniają dzisiejszego insceniza
tora do przybl'iżenia dzieła współczesno
ści, zarówno przez podejście do pracy ca
łego zespołu jak i skreślenie tak nam od
ległych efektów operowych w dramacie, 
które spotykamy również w Mazepie. 
Już w poglądach Słowackiego na teatr 
znajdziemy dużo cech upoważniających 
nas do lej metody pracy. 

Pomijam jako zbyt dobrze znane wpły
wy teatru romantycznego i opery na 
twórczość poety. Chciałbym podkreśli{: 
raczej momenty indywidualne, w jego 
poglądach na teatr, które jednocześnie 
służyły Dyr. Osterwie jako punkt wyj
ścia do obecnej inscenizacji. 

Naszkicuję więc, fizjognomji:; Słowac
kiego, człowieka teatru, a polem sprćibuję 
wyciqgnąć jakieś wnioski, co cło współcze
snych konieczności inscenizacyjnych. Sło-



Wacki kształtował swój smak teatralny 
początkowo na teatrach polskich w 'Wil
nie, a potem w \Varszawic, stąd pewna 
opozycja przeciw metodom gry scenicz
nej teatru francuskiego, a przedcwszyst
kiem patosowi używanemu w lragcdji: 
„Francuzi szkaradnic grają tragcdje, każ
dy wiersz przez nadprzyrodzone przecho
dzi gamy' '. Chwaląc potem pannę \Iars , 
z kolei krytykuje gn~ artystek polskich 
i tak dochodzi do swoistej koncepcji gry 
scenicznej: „:-,iie zaczyna ona tak jak na
sze aktorki w Lragedji pierwszego zaraz 
wiersza, płaczącym głosem, ani niesie 
ci:1gle do oczu chustki, ale chowa łzy 
i smutek na najsmutniejsze sceny. Ona 
zdradza to przysłowie Horacjusza: Jeżeli 
chcesz do płaczu pobudzić powinieneś 
sam wprzód plaka(:. Przysłowie to jest 
fałszywe: smutek zdradzaj~1cy się tylko 
mimowolnie, a nie smutek okazywany łzy 
wyciska". Oto jakby klucz do u.statniej 
inscenizacji \fazepy ! 

~Iazepa był grany dotychczas w Kra
kowie wedle czysto konwencjonalnej -
dziś, ale niestety jeszcze aktualnej teorji 
typów scenicznych wywodzącej się 
z XVII w. i skaTykaturyzowanej przez 
naleciałości gry aktorskiej z epoki roman
tyzmu. \V tem ujęciu \Vojewoda był od 
pocz:itku dramatu wściekłym krwiożer
czym starcem, Amelja i Zbigniew, rów
nież od poczqtku, byli świadomą swej 
grzesznej miłości par:1. Tymczasem 
już Słowacki wskazał nam na wtórnoś{; 
chara•kteru i zamierzel1 postaci d,ramatu, 
na kształtowanie aktorskiej roli, i ponie
kąd skierował 'Baszą uwagę na tok real
nych poczynai'1 każdej postaci. Przeżywa
nie momentu zdarzeit i poczynail jedno
stek przynosi jako czynnik wtórny całe 
bogac two cech charakteru i lekko nieraz 
tylko zaznaczon 1ch impulsów. Tak poj11ł 
rolę wspaniały intuicjonista nasz ej sceny 
Bolesław Leszczyilski. Jego ·wojewoda 
przechodził całą ga1rn; odruchów, gestów 
i uczuć od pełnej uprzejmości wytwoirnej 
pogody wspaniałego starca magnata, do 
dzikiego krwiożerczego sad rzmu prze
chodz:icego w stan~' granicnice z r>hłę
dcm. Bolesta w Leszczyński swoim prze
żywaniem postaci w dramatach, rzucił 
p~1dwaliny pod tcorje przcżywail. On to 
rzuc ił, pośn·dnio , puch 'a liny pod metodę 
pracy Heduty , a nie jak dotychczas błęd
nie przypu zczano teatr Stanisławskiego , 
odgrywający tu rol~ wtórnego, jak to wy
wodzi dyr. Osterwa. 

Idąc więc , za trafną i zgodną z zamia
rem artystycznym Słowackiego metodą 
przeżywania, starała się Reduta wydobyć 
z „ \fazcpy" całe bogactwo nagromadzo
nych odcieni słowa i akcji, wydobywajqc 
i kontrastuj<1c cechy przyćmionych do
tyc hczas cl'eklów dzieła. Reprezentowała 
c;na umiarkowany realizm rozpatrując 
krvtycznie cały arsenał , sakramentalnie 
doly~hczas używanych w „?llazepie" środ
ków artystycznych. Przed przystąpieniem 
ze · połu do pracy napisał Dyr. Juljusz 
Osterwa coś w rodzaju listu do aktorów, 
gdzie przytoczył na wstępie cytat z listu 
Słowackiego: „kiedyś dobry aktor da 
uczuc~ słowa, w rrywające się z du zy, po
wiąż e dusz~! te rozmowy, które zdają się 
połamane" ... 

To wiązanie słów i reakcji mimiczno
geslycznych oto jeden z naczelnych wy
siłków Reduty. Dać całtJść jaknajbar
dziej motywowaną w rzeczywistości jak
najbardziej ludzką. Odbijanie lakieru 
konwencjonalizmu i wydobywanie struk
tury dzieła. ?\a tym dopiero przełamaniu 
konwencjonalizmu, może wyróść nowa, 
prawdziwie artystyczna praca, pozwala
jąca na coraz dalsze przetwarzanie tą dro
gą osiągniętej rzeczywi,stości scenicznej. 
Rzeczywistość ta łatwiej trafia do widza 
niż dawny konwencjonalizm, przez ja
sne wydobycie struktury dzieła i nagro
madzenie równomierne materjału dla 
wszystkich nawet, że tak powiem najpod
rll~dnicjszych posLaci. 

Krakowska publiczność; tkwi jesz•cze 
swemi upodobaniami w dawnym tea'lrze, 
który był teatrem popisu solistów na 
nędznym tle drugorzędnych postaci. Rola 
epizodyczna zagrana bywała dobrze albo 
przypadkowo albo jako pierwszy śmiały 
skok przyszłego solisty. Był -to tea tr nie
uspołeczniony. Zczasem smak publiczno
ści krakowskiej musi się zmieillić, musi 
ona zrozumieć role, zakres i znaczenie 
pojęcia ,;zespołu" . \:Vydobywanic treści 
nie w odruchach tak zwanych czołowych 
artystów, ale w najściślejszym i najkon
sekwentniejszym kontakcie ·i współpracy 
wszystkich na scenie. \:V energji ich wza
jemnego kontaktowania w wiązaniu moc
nym zapomocą tempa i rytmu wydarzeń , 
a jcźli chodzi o sztukę jak w tym wypad
ku romantyczrn1 w jedności nastroju. 

Zn~czcnie czynnika społecznego zarów
no zespołu jak i widowni , głucho prze
czuwał już Słowacki: „ak tor najpierw
szy, Talma , miljonami nawet płacony, 

aby w wieczór, w pustym teatrze rnarjo
netkami ruchomemi i gadaj<icemi na sce
nie o toczony grał - po kilku wieczorach , 
padłby na deskach bez ducha '. 

'.\J~1 lić się więc będą ci bywalcy te
atru, którzy ocenialiby np. grę Amelji -
Ankwiczównej tradycjonalnie, jedynie 
wedle walorów deklamacyjnych lub ge
stycznych, jak oceniali dawniej w tej 
roli: \Iodrzejcwską , Tai1sk~1 , \V~·socką 

Solską. Dziś powinni byli śledzić 
o ile jC'j gra swym tempem i charak
terem odpowiada strukturze dzieła , 
o ile wiqże się z gr:1 innych, o ile 
i w jakiej micrze jest budulcem całości. 
Podobnie nawet rolę Mazep~' - Osterw~1 , 
którego poprzedzili na scenie krakowskiej 
tak wybitni soliści jak Benda, \Volski 
\[ielcwski , Tarasiewicz i .J. LC'szczy!lski. 

Pozostaje jeszcze jeden ważn~r moment 
przybliżenia widowiska współczesności 
\loment ten rozgrywa się na kilku pła
szczyznach, przedcwszystkiem w odrzu
ceniu dawnej pseudo-stylizacji i trady
cjonalności. Scena nasza, przeżywała 
ostatnich , którz~r umieli nosić ciel.ie i kon
tusze , którym •przysparzało to wonczas 
duży rozgłos i sławę , a dziś byliby oni ko
micznym anachronizmem. Praca Dvr. 
Osten~'Y zaczyna się od człowieka ży~'e -
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go współczcsnt>go i dopiero po przedarciu 
się twórczem przez materjnł zawarty 
w danym dramacie, po przetrawieniu jej 
z dzisiejszego punktu widzenia dążył do 
narzucenia zewnętrznej powłoki histo
ryczności. \V len sposób dzieło może mieć 
s~vą aktualność: , żywotność: :ceniczną, 
w odróż·nieniu od rygoryst~Tznego natu
ralizmu. Katuralizmu, któryb>, mógł 

w sw~'m dqżeniu wybrać: dwie drogi , albo 
odtworzPnie tea tru z epoki, w której Sło
wacki pisał \lazepę lub w możliwie wier
nem odtworzl'niu epoki .Jana Kazimierza . 
\\' ohu wypadkach otrzymalibyśmy wi
dowiska może ciekawe dla historyka kuL 
tur~-, ale absurdalne z punktu widzenia 
potrzeb widowni. 

~lazepa grany obecnie jest pierwszą 
inscenizacj;1 , która zdec~·dowan~'m kro
kiem dażvła ku unowoczt>ś nieniu, a co za 
tem iciz·i~ udostępnieniu tego dzieła jak
najszerszcmu ogółowi. Burzenie fałsz~' 
wej już dziś trad~·cji i gromadzenie no
wych jaknajohfitsz~· ch materjałów ! Oto 
pierwszy stopiCl'1 nowego teatru, który 
osiągnięto w krajach zachodniej Europy 
i Rosji już w latach przedwojennych. 
Dalsza praca polegała na konstruowaniu 
samoistnem nagromadzonych tam przez 
dogłębny realizm mat rjałów. 

Czy teatr dla młodzieży szkolnej jest potrzebny? 
:-,iiemal nicpo!oitrzeżen.ie powstała je

szcze w ubiegłym roku w Krakowie nowa 
instytucja kulturalna . .Jest ni:.1 l.t'alr dla 
mło-dzieży szkolnej. Nic s~1 to b\najmniej 
dorywcze przedstawienia teatralne•, z k tó
rych korzysta także młodzież szkół śred
n"ich, ale· samodzielna organizacja. we 
wszystkich szczegółach .przemyślana, 

opa~ta o własny, świadomy swego celu 
plan działania. 'który na terenie teatru 
miejskiego jest realizowany w sposób 
konsekwentny i systematyczny. Dość: po
wiedzie{-, że z teatru tego korzystało w ub. 
roku przeszło li t~·sięcy rnłodziC'żv ohojga 
płci w każdym mies i ącu . Aby lak~ masę 
młodzieży pomieścić w gmachu teatru 
miejskiego bez tamowania normalnego 
toku prac!' zespołu artvstycznego, a rów
nocześnie takiego toku 'Pracy szkolnej, 

trzeba było :tworzyć: organizację spręży

stq. a przyłcm tak~!, któraby umiała 
uwzglc;dnić: patrz hy i trudności , wynika
jące z zespolenia dwóch tak różnych śro
dowisk , jak teatr i szkoła. Zadanie to speł
nia s1wcjalny komitc~ l z dyr. Lewickim na 
czele, w skład którego wchodz;1 zarówno 
przedstawiciele szkolnictwa, jak i teatru, 
a w przyszłośc i także komite tów rodzi
cielskich. \'ie jest to sprawa tak prosta , 
jak sic; •napozór wydaje. Praca komi'tetu 
nic ogranicza się tylko do tego , hy spro
wadzić· młodzież do teatru na przPdsta
wienie. \V pojt~ci u władz zk olnych , które 
projekt dyr. Osterwy przyjęł~', przcdsta
wic•nie tea tralne winno b~1ć pomocniczym 
środkiem nauki szkolnej, a równocześnie 
jakby rodzajem seminarjum, w którem 
trudne do zrozumienia zagadnienia sztuki 



dramatycznej staj~1 siq doslqpne przez łe
atrnlne środki uwidomienia sztuki. I<ażde 
przedsU1wi(•11ir teatralne dla młodzieży 

poprzedzone jes t w szkołach średnich s11-
mienrn1 pracq naucz~·cieli jl:zyka polskie
go i zn {i w po każdem z nich naslqpuje 
pogadanka w szkole na le mat zagadnicil , 
powstałych na lle i pod wpływem przed
stawienia teatraln ego. Z nauczycielami 
jqzyka polskiego wspótpracuj:1 pn' lcgrnci 
z kół nauczycielskich. Prcl1•kcje. poprze
dzajqcc każde przedstawienie, wygłaszane 
w teatrze zostaj:1 w ścisł~·m zwi:)Zku 
z przygotowawozą pracą nauczycieli po 
szkołach. :\iedo.'ć na Iem. :\ad doborem 
repertuaru i jego wykonaniem pracuje 
osobna komisja reper! uarowa , która na 
pocz:1tku s<·zonu układa plan sztuk prze
znaczonych dla młodzieży szkolnej. Nie
prawcl:1 jest, jakob~· tratr dla młodzi eży 
żył tylko jakicmiś odpadkami z bogatej 
uczty, zgotowanej dla starszego społeczeil
stwa. Teatr dla młodzież~' szkolnej posia
da własny repertuar, opart~· o zasadę lek
tury szkolnej. 'V ten sposób przed forum 
młodzieży szkolnej nic mogq siq dosta{: 
autorzy, którzy nie są objęci Jektur:1 
szkoln ~1. Zdarza sii; bardzo często, że nie
które z sztuk , prz ez naczonych dla mło
dzieży. ukazują się wcześniej na afiszu 
teatralnym jako przedstawienia dla sta r
szego społeczer'lstwa , ale nie narusza to 
w nicz<•m przyjętej przez komitet rrper
tuarowy zasady . .Trdną z najtrucl11icjsz~'ch 
spraw do rozwi:Fania była sprawa unor
mowania cen\' biletów i z Lem zwiazana 
sprawa miej~c w łealrze. Ostatdcznie 
przyj<;to za normę, iż każdy nczcl1 szkoty 
średniej składa w ciągu roku szkolnego 
5 złotych , a za tę opłab:~ uprawniony jest 
do korzys tania z 6 przedstawicl1 szkol
nych. :'lfiejsca w teatrze są wszystkie rów
nowart·ościowe. Aby uniknqć wszelkich 
nierówności i skarg. rozkład miejsc na 
przedstawienie szkolne jest tak ułożon~1 , 
że szkoły śred nic korzystaj:1 kol ejno już
to z pierwszych miejsc, n as tępnie z dru
gorzi;dn~·ch , wreszcie z najdalszych. Żad
na ze s zkół średnich nie jest zmuszaniJ 
do korzystania z tea tru dla młodzieży 
szkolnej. Korzystaj:! z teatru ty lko te 
szkoły średnie, których dyrektorz~' zgło
sz:-i swą gotowoś<'.: i podpiszą odpowiedniq 
deklarację. 

Dzięki doskonałej współpracy i orga
niz acji szkoły i teatru udało sii; w ubic
gł~·m sezonie tea traln ym zapewni( udział 
całej niemal młodzieży szkół średnich 
w n as tępuj:1cych przedstawieniach: Fan
tazy - Słowackiego, V. esele - 'Vyspiail
skiego, Wieczór trzech króli - Szekspi
ra , Dom otwarty - Bałuckiego, Fircyk 
\\' zalotach - Zabłockiego , Zemsta -
Fredry, Jlorsztyilski - Słowackiego. 

'.\foralny z~·sk z tych przedstawie1l. prze
szedł najśmielsze ocz ekiwania. i\Hodzież 
wniosła odrazu !akij atmosfer<; zapału , ra
dości, świeżości. że nawet najwięksi sccp
tycv. k tórzv uważali , że młodzież clzisiej
s~a· .{est obojętną dla głębszych spraw kul
turalnych , uwicr.zyli , ż e jest wprost prze
ciwnie. Młodzież nasza odbija siłą swego 
' zczcrego entuzjazmu dla sztuki od reszty 
-s połcczc11 stwa. Y\lspaniały t en irczultat 
jes t niewątpliwie wynikiem głęboko po
myślanej i w~·konanej przez komitet 
szkoln~' pra{'.~1 , nad którym patronat 
ohj:ił kurator O. K. S. Dr. E. Nowicki. 
Ofiarna praca z espołu a rtystycznego. pra
cujflC('go nieraz ponad siły i krakowskiego 
nau czycielstwa szkół średnich nie poszła 
t\'In razem na marne. Tea.tr dla młodzieży 
s.zkolnej rozwija się coraz pomyślniej 
i zachęcił inne środowiska , a głównie 
\Varszawę . Poznail , \Vilno, że poszły śla
dami Krak owa. A jednak należy zauwa
żyć , że jest to dopiero początek. \V miarę 
rozwoju tej prac~r rosną też nowe potrze
by. T eatr dla młodzieży szkolnej obejmu
je dotąd tylko pewne, a więc niewszyst
kie klasv szkół średnich . .Tuż dziś musi
my myśle{: o łem , jak znaleźć miejsce dla 
kla s najniższych. Cz~' Teatr miejski jest 
w możności pomieścić cał~1 ogół młodzie
żv krakowskich szkół średnich , kt6ry się 
cl.o jego wrót ciśnie? Czy ni e ucierpi n a 
tern normalna praca teatn1? A z drugiej 
s trony, czy godzi się tłumić szczery od
ruch rnłodzi<~ŻY , która wbrew powszech
n r j opin.ii prze.nosi głqh szą rozrywkę kul
Lu ra ln q nad zwykłe przyjemnośc i jak ki
no lub m ecze sportowe? Byłob~r wielkim 
błęd em , gdybyśmy z tej przemiany mło
dzieży nic korzystali. Sprawa ta musi zna
leźć rozwiązanie i to w nadchodzącym 
już sezonie teatralnym . Postulat osobnego 
teatru jako budynku i osobnego zespołu 
tea tralnego staje siq już dziś aktualny. 

K. GRZYBOWSKA 

TEATR A WIDOWNIA. 
(Id~· się podnosi kurt~·na , gdy światło 

zagaśnie - - z t:1 chwih1 zgromadzona na 
sali , plotkuji1ca na najświ t'ższe tematy, 
rozgl:!daj<!Ca s ię za znajouwmi, krytyku
jąca stroje publiczność zmienia s ię nie
mniej niż rozjaśniona nagle scena. Hoz
poczętc rozmowy milkną uwaga wsz~·st
kic h skierowana w jeden punikt stwarza 
całoś<\ reagującą , do pewnego prz~·naj
mnicj stopnia, jednolicie - organizm, 
złożony z jednostC'k , zwanych widzami. 
Każdy człowiek myśli , pragnie i działa; 
gdy si<; stanic widzem to przedews·zyst
kiem s łucha i patrzy. I\ie jest Lo wcale 
rzecz łatwa , przeciwnie to bardzo trudna 
sztuka, umieć patrzeć i urni eC:: słucha{:. 

St! też różne kategorje widzów, wedle 
.sposobu w jaki to robią . l'\'icktórzy wkła
d aj11 nawet do tego patrzenia okulary , 
jedni różowe , inni czarne - zależy. Są 
tacy, którzy uważaj:ic się za intelektuali
stów, za ludzi , który m wa,rtość nadaje 
ich inteligencja, boją się jak ognia na
wet cienia zachwytu, nawet lego prostego 
„podoba mi siq" . Uważajqc, że „ inteli
gentniej" jest krylykuwać, widzą przede
wszystkicm ustel'ki, mają przedewszyst
kiem zastrzeż enia, kry-tyczni słowem wo
bec wszys tkiego z wyjątki em własnego 
krytycyzmu. Po największej części nie 
posiadając zgoła wyrobienia estetycznego, 
posiadają zato sporo snobizmu, więc nic 
odkryj:1 żadnego nowego talentu, ale 
uznają milcząco to, co powszechnie uzna
n e i , ·z t~"ch lub innyc h przyczyn , już 
przez vox populi za wielkość okrzyczane. 
Nie odważą się także na żadną rewizję 
przekona!'1 , idąc zawsze drogą najmniej
szego oporu. 

Dla tej to publiczności wystawiają te
atr" sztuki sensacyjrw, dramaty kry mi
nainc, efektowne reportaże sceniczne, 
a w pierwszy m rzqdzie owe ,.okna na ż~1 -
c ic", sztuki zastanawiaj~ice siq nad rozna
mi ętniającemi ogół kwestjami społcozne
mi , emancypacj:i kobiet , stosunkiem ro
dziców do dziec i, moralnością trójk:1ta 
małżCl'iskiego.„ Ostrze inteligencji. żwlnej 
krYL\·ki , odwraca się tu ku treśc i sztuki , 
widż taki nie myś li już komu przygani<'.: 
i zastanawia się przedewszystkiem nad 
swoim stosunkiem do omawianej spra wy. 
A więc - dyskusja i sensacja. o to s:1 te 

momenty. którcmi - chociaż one istot v 
teatru nic slanowi:1 , - us iłuje teatr prz);
ci~1grn1" ku sobie nicwdziqczną opoz~1cję. 
I\ależy przyzna(:, że często mu się to 
udaje. 

Ale są i prawdziwi miłośni ·y icatru , 
zwolennicy dnia wczorajszego, wycho
wani w innych tradycjach, a skłonni do 
konserwatyzmu, którym przeżyte kiedyś 
wrażenia ulrwalih· się tak pięknem 
wspomnirniem. że ~Ila dzisiejszego tea tru 
znajdują w najlepszym razie uśmiech po
błażania. Tym się podobają bardziej sztu
ki nowe, te, przy których nie mają moż li
wości porównywania. Na sztuki , które się 
zachowały w ich pamięci , ożywione 
świetną grą gwiazdy z czasów ich mło
dości - pójdą niechętnie albo nic pójcl~! 
wcale, nic chcąc sobie psuć wspomnicr'i. 
Trudno im się dziwi(:, a le nic trzeba im 
wierzyć , gdy mówią , ż e: Dzisiaj jest n i
czcm w porównaniu do lego, czem było 
'Vczoraj. '.\loże , gdyby nam dzisiaj poka-
1zano ten ich wczoTajszy teatr i zmar
twychwstałe dawne „gwiazdy" dziwiliby
śmy się, co w tem było nadzwyczajnego 
i wzruszali ramion1ami tam, gdzie po
przednie pokolenie płakało. I3o zmieniają 
się środki ekspresji , a swoją drogą wia
domo, że im dalej w życie , tem piękniej
sze wydają się doznane w młodości '\Ha
ż enia. Może i z nami, z tą młodsz:i, współ
czesną publicznością będzie kiedyś to sa
mo„. 

Inna kalegorja to puhHcznoś(:, rodem 
przeważnie z wielkich miast, która uzna
je ty lko tea tr widowiskowy. wspaniahi 
wystawę . efeklo·wne dekoracje, pierwszo
rzędne nazwiska, tłumy na scenie i r ekla
mę w dziennikach. Publiczność taka, m o
że n a wet bliższa prawdy, szukając efektu, 
szuka w tea trze olśnienia, a nie umiejąc 
znaleźć go w treśc i zachwyca się jedynie 
formą. Dla niej to istnieje w tcatrzP sce
na obrotowa , różnokolorowe światła rc
ł'lektorów i patos w deklamacji. Dla niej 
to stwarzają pisa rze sztuki , gdzie na sce
nie pękają bomby i rozlega się huk wy
strzałów. Taka publiczność nie uznaje 
przeważnie repertuaru klasycznego (chy
ba specjalnie przyrządzony) , nie ma na 
nią wpływu snobizm pseudo-inteligenta. 
ale zato w niej znajd:1 poparcie autorzy 



i reżyserowie awangardy , ekscentryczne 
nowości , „futurystyczne" dekoracje, re
wolucyjnŁ opracowania„. 

s~1 widzowie, którzy szukają w" teatrze 
tylko łatwej rozrywki, zajęcia się czem
kolwick, byle tylko nic zbyt wytężającem 
i nic zmuszającem do myślenia, okazji 
do śmiechu , widoku pięknych strojów 
i ładnych kobiet - poprostu odpoczynku 
po pracy. Tacy chcą, aby wszystko szło 
prędko, jak w kinie, nie lubią się prze
b ;crać, nie chc:.1 zdejmować palt ani ka. 
peluszy, nil' potrzebujq przerw między 
aktami, zato wymaga.i~! wolności palenia 
papierosów w czasie przedstawienia 
i właściwie chodzą tylko do kina albo do 
kabaretu. 
Osobną kategorję widzów stanowi mło

dzież. Widz to chyba najwdzięczniejsz~r, 
najbardziej podatny suggestji , w reak
cjach swoich najszczersz~' nie skrępowa_ 
n~· jeszcze hamulcem żadnych uprzedze!l 
czy snobizmów, który do teatru idzie 
przcdewszystkiem polo, aby mu się po
dobało, a wrażenia płym1cc od sceny 
przyjmuje tak , jakby to była wiedza 
o czckaj~1ccm go, cudowncm i tajemni
czem przyszłem jego życiu. Nie jest to 
przypadkiem, że się ostatniemi czasv 
w illustrowanych perjodykach, wśró~ł 
najrozmaitszych fotografij z całego świa
ta spotyka tak często zdjęcia, przedsta
wiające dzieci lub młodzież w teatrze. 
Te szeroko w prawdziwym zachwycie 
otwarte oczy, wyraz głębokiego zasłucha
nia lub niepohamowana ·wesołość·. - wy
daje się piękna i może nawet podświa
dcnnie imponuje swą bezpośredniością 
dc>rosłym, temu pokoleniu, które przefi
lozofowało już dawno taki kontak,l ze 
sztuką, źródło najczystszej , ho bczintc're
sownej radości. 

Jest jeszcze inny rodzaj widzów, który 
stanowiłby może niemniej wdzięaną pu
bliczność , gdyby nie to, że w ogromnej 
większości do teatru nie chodzi. A nie 
chodzi bądź to z braku środków finan
sowych, bądź też odpowiedniej organiza
cji czy propagandy. Ale i takich łudzi 
spotkać można w teatrze. Kiedy niedawno 
jedno z niemieckich pism ogłosiło ankic
tc; na temat, czego publicz.ność żąda od 
teatru - odpowiedzi, które wpłynęły , po
chodziły przeważnie od tej kategorji wi-

dzów. Potrzebują oni teatru naprawdę. 
Nie jest to dla nich światem iluzji, czy 
okazją do rozrywki, stanowi natomiast 
pewne wyrównanie suchej rzeczowości 
ich codziennych ·zajęć, życia zgóry po
kratkowanego i wypełnionego formułka
mi, utartych pojęć i zgóry dających się 
przewidzieć wydarzeil. Teatr jest dla nich 
pędem wgórę, tutaj odżywa ich fantazja, 
dla której nie umieją znaleźć pokarmu 
gdzieindziej i tutaj także widzą poezję , 
której im ich warunki życiowe nie do
starczają. Zachwvcają się teatrem boha
terskim, porywa ich patos wydarze11 -
a z drugiej strony dla ni-eh to są sztuki 
pełne poetycznych sentymentów i a·tmo
sfcry tkliwych westchnicl'i. Poddają się 
wrażeniom i chodzą potem przez parę 
dni jak zaczarowani, nie umiejąc znaleźć 
pomostu między monotonją ich codzien
nego życia, a magją teatru. Ta kategorja 
widzów zbliża teatr najbardziej do jego 
pierwotnych źródeł, do atmosfery kultu, 
do atmosfery święta religijnego, w jakiej 
się przecież rodziła grecka tragedja. 

Który z tych rodzajów przeważa, tego 
nic można powiedzieć .. \ nawet dobrze 
się zasta111ow•iwszy przyznać trzeba, że 
w każdym widzu po trochę spotyka się 
te wszystkie cechy. Nie jest łatwo sta '. się 
znowu dziecinnym entuzjastą, ale i to 
bywa. Prawda, że bywają wieczory, kie
dy wolimy iść: do kina, ale są też sztuki, 
na które chodzimy po kilka razy. Ale ja
ki jest tego sens najgłębszy, jaka odpo
wiedź na pytanie nie - czego szukamy 
w teatrze, ale - co w nim, znajduje
my - my krytycy i my entuzjaści, w isto
cie rzeczy porówni jego przyjaciele -
długoby trzeba o tem mówić i znowu 
się spiera<:. Powiedzą jedni, że to iluzja, 
złuda, inni, że zwierciadło... a jeszcze 
inni, że to poprostu wchłania nas jakiś 
obcy, wielki świa-t, w którym rozpływa 
się nasza indywidualnoś{:, w którym ży
jemy pomnożeni przez ilość osób drama
tu , wzbogaceni o tyle namiętności , tyle 
radości i wyobrażeń, ile ich tylko potrafi 
wvrazić sztuka. świat to w którym zapo
minamy o sobie i z którego, upojeni tą 
wielości~1 rzeczywistości, jaką w nim do
świadczamy , budzimy się jark ze snu, gdy 
się nad nim zasunie ciemna kurtyna i za
pah1 jasne światła świeczników. 

•<><><><><><X>O<><><XXOO<><X><XX><><>. g PIERWSZORZĘDNA PRACOWNIA 

g I MAGAZYN OBUWIA 

ULMANA • I 
WŁADYSŁAWA 

KRAKÓW, UL. LUBICZ L. 30 
<> T E L E F O N N r. 139 - 65 

~ 
Wykonuje <> 

obuwie najnowszych modeli oraz ~ 
obuwie sportowe i ortopedyczne. 

•<><><><X><X><>OO<><>OOO<><X><XX><XX> 

WYTWÓRNIA 1 

KUFRÓW 
TORB 

PLECAKÓW 
WALIZEK 

TOREBEK 
DAMSKICH 

"ii®©:Sl!d li'ilif!l CID~1&<9l 

ll31@1i'1&1F®0® 

113l@~o®li'©l$1i'ilo©® 

113l@li'1&ffl@ li'il ®1& ~u 

o 1&. ~-

poleca 

znana firma 

81 WOŁOSKA 
Kraków 

............................................. „ ............. 
: i i Zawiadamiam uprzejmie, że PRZE N JO- *: 
i SŁA.M SWOJĄ . . j Pracownic Sukien Damskich f 
• Z ULJCY KRUPNJCZEJ L. 7 na i 
f UL. SZPITALNĄ L. 38, /, p, J 
i (vis-a-vis Teatru Sfowackiego). f 
i • 

i Maria Semakowska i 
! PRA.COWNJ~ SUKJEN DAMSKICH f 
i Kraków, ulica Szpitalna 38, 1. p. i j (1Jis-a-vis 1eatru J. Sfowackiego). f .„ .............. „ ..................................... „ .• 

Wł. Tomaszewski 

KRAKÓW 
RYNEK16 
PORCELANA 

SZKŁO 

LAMPY NAFTOWE 
I ELEKTRYCZNE 

FIGURY 
MAJOLIKOWE 

SREBRO 
FRAGETA 

Stradom L.131 »Wianki« na Wiśle pod Wawelem 
Ce ny n is kie. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

: Zakład Mechan.-1 
Rytowniczy 

Wytwórnia p i e c z ą tek § 
kauczuk. oraz nalepek~ 
(etykiet) tłoczonych§ 
różnokolorowych, szyldy ~ 
emaljowane i metalowe ~ 

I Aleksander FISCH HAB; 

~ Kraków, Grodzka 46, tel. 132-56. ~ 
~llllllłllłllłllllłlłllllllłllllłllllllllllllllllllłll!'l!!l l !ll1llłllllllllllllllłlłlłllłllllłlllllllllłlllłllłllłll~ 

WyQodne 
a modne GorseiY] 



.............................................................. 

TEATR MIEJSKI IM. J. SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE I 

\TDONA LEWA 
LOŻALOŻALOŻA 

A I ZllO Q. MIEJU(. 
Q 
T 
y 
I 
T. 

ROZKŁAD 

\CEMA \TDONA DDAWA 

OIHCIEHRł 

MIEJSC 

. .............................................................. . 

fFUTW~A ~~:TT~~N•E 

Aa MDIRDS>CH 
~VIN ~IK ~eŁa 4141 (DOM WENECKI) 

PIERWSZORZĘDNA PRACOWNIA KUŚNIERSKA 

!b~OK ZAŁOŻENIA '1880 • . """ TELEFON '127·35. '165-96. 

Wydawca: Teatr Miejski im. ]. Słowackiego w Kra kowie 
Nakładem i drukiem Drukarni Przemysłowej Ski z ogr . odp. w Krakowie, ul. J. Sarego 7 - Telefon Nr. 105-10 

' I· 

I pióro wieczne 
do każdej reki 
dobrać można tylko u 

ZIEMBICKIEGO 

ł 

NA. JG US TO W N I E J 
I NAJTA IEJ W FIRMIE: 

E. FREEGE 
KRAKÓW 

SUKIENNICE 15-16. Tet.136-05 

UL. LUBICZ 36-38. Tel. 101-01 

Dostawa kwiatów 
do wszy st k i c h miast Europy_ 

u 

~ ..... „ ................................................. „„ . . • . 
i Skład Warszawski ł 

Przyborów I . . • . 
i : 
i . • i . • . • . • : 
i 
: 
i : 
i 
: 
: 
f . . 
: 
i : 
i 

ł 
ł . 
i 

Fotograficznych I 
i 
ł 
i 
i 

ł 
ł 

Kraków I 

u ~e~e::n":74~2":i .2 I 
„„„ ... „.„ .... „ .. „„ ... „ ......... „„„.„.„ ........ ~ 



P/,'ASZCZK 

AOSTJU MY 

S U KN Jł: 

SWl:TRY 

H J, li Z K I 

SPODNI CE 

SZ l'A F!JOK I 

PYJAMY 

"11 

KARPIE TUCZONE 
o piPl'WSZO l'Zt:d npj jakości 

nrnz JNX E (~A'ITNKJ ŻY\\'YCH RYB 
po,:iada sta l<' 11 a składzi e 

K. OGORZAŁY 
KRAKÓW, UL. SZCZEPAŃSKA 11 

~k ł ad t o w ar'<) w ~ pożywno-kolonialnych , 

d P!ilrntel-'Óll' , w<'•rłek. likiP 1·t1w i win 

TELEFON' Ul0-04-

„„„„.„„„ •• „ ... ~~ 
RO K ZAŁOŻENI A. 18i5 

G.WERNER 
MAGAZYN OBUWIA 
Kraków, ul. Sławkowska L. 15 

TELEFO : 117-:.!i 

istniejący od kil k u d zies it;ciw lat 
z uznaniem ~wiatoweru poleca 

OBUWIE WYKWINTNE 
NAJŚWIEŻSZYCH MODELI WŁ.i\SNYCH 

But y do polowan ia, k onnej jazdy i wyścigów 

MAG A Z Y N K O NFE K CJI D AMSKIE} 

, 
KRAKOW. GRODZKA 5 ·7 TEL. 122-74 , 
ODDZIAł. : FLORJANSKA 28 TEL . 147-73 

DRUKARNIA PRZEMYSLOWA, KR AKÓW, UL. J. SARE GO 7. 


