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NOWOOTWARCIE! 

I 

KANIN A 
KATOWICE, UL. 3 MA.JA 7 
TELEFON NR 308-56 

POLECA: 

WEŁNY W PIERWSZORZĘDNYM 

GATUNKU I JEDWABIE 

NA SEZON JESIENNY 

W POŁĄCZONYCH LOKALACH GA ST R"O N OM I CZ NYC H 

OKRĄGLAKA 
I KAWIARNI - RESTAURACJI ff OT EL U 

~IV~VIPVIL 
KATOWICE 
Róg Dyrekcyjnej i Dworcowej · 
Telefony: Hotelowy 309-51 do 55, Okrąglak 342-97, kawiarni
restauracji 340-55 

POLECA: SMACZNE ŚNIADANIA 
OBIADY I KOLACJE, WYBOROWE 
TRUNKI KRAJOWE I. ZAGRANICZNE 

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE 
OD GODZ. 18-TEJ i OD GODZ. 22,30 

C O D ZIE N N I E KONCERT ZNANEJ ORKIESTRY W. FIGLA 

ELEKTRO-RA O I O-SALON· 
KATOWICE, ULICA WARSZAWSKA 28 - TELEFÓN 321-85 

HURT 

POLECA: 

RADIOODBIORNIKI WSZELKICH TYPÓW 

LAMPY RADIOWE, LAMPY KWARCOWE 

PŁYTY GRAMOFONOWE, BATERIE 

„STELLA", BATERIE ANODOWE 

WSZELKIE ARTYK. ELEKTROTECHNICZNE 

DETAL 

>>) U~VIEILllA<< 
Spółka z ogr. odpowiedzialnością 

P O L E C A PIĘKNĄ BIŻUTERIĘ, 

ZEGARKI ORAZ WYROBY ZE ZŁOTA 
I SREBRA 

KATOWICE 
ULICA DWORCOWA 

NAROŻNIK ŚW. JANA 

Telefon Nr 316-70 

. 
KUPUJE 
BRYLANTY I ZŁOTO 
PO NAJWYŻSZYCH 
CENACH 
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WSZELKIE WYROBY FABRYKI CUKRÓW I CZEKOLADY 

A. p I A s E c K Is. A. w KRAKOWIE 

P O L E C A 

IFlll~IMLA „IDAINIUSllA" 
KATOWICE, RYNEK 11 

H U R T - D E T A L (vis-a-vis teatru) 

·------------------------------------------------· 
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>> J lUJ IB li IL A I~ l << 
Z. LEWANDOWSKI I S-KA 

Z AK ŁADY JUBILERSKO - ZEGARMISTRZOWSKIE 

KATOWICE, ULICA WARSZAWSKA 9 

TELEFON 314-39 

KUPNO I OCENA 
SPRZEDAŻ 
BRYLANTÓW · 

oraz wyrobów: 

ZŁOTYCH I SREBRNYCH I ZEGARKÓW 
Reperacja zegarków i biżuterii 

Kryształy I Platery / Odznaki wojskowe 
i sportowe I Upominki I Sztuczna biżu
teria I Kupno złomu złotego i srebrnego 

Restauracja i Kawiarnia Ludowa 
CISZEK STANISŁAW 

Telefon 364-52 

K A 1' O W I CE, ULICA STAWOWA 1 ł 

P o 1 e c a : smaczne śniadania, obiady 
i kolacje 

Prapremiera „Antygony" 
Prapremiera „Antygony" o~lbyła się w Atenach około rokLt 425 przed 

Narodzeniem Chrystusa. 
Było to więc tak dawno, że najstars i ludzie nie pamiętaj\), a ci co pa

miętali. dokładnej daty nam me ,przekazali. Starożytni uważali „Antygonę" 
za naj•piękniejszy z dramatów Sofo.kiesa „To men drama kallis ton Sofo
kłeu;;" pisali o nim. Dz iś wielu jest zdania, że obok Iliady i Odyssei jes t 
to najdoskonalszy utwór, jaki po sobie zosta<wił geniusz Hellady. 

Jesteśmy w Atenach, w V wieku po Chrystusie. Wstęp do teatru nie 
był już wolny, trzeba było za.płacić dwa obole, więc nie drogie były miej
sca w teatrze, ale był to już pewien wydatek dla niezamożnych chłopów 
i robotników. 

Trzeba było z.aj11ć miejsca wcześniej, bo z powoJu uroczystości Dioni
zjów napływ publiczności do Aten ogromny. 

Ze w;;zystkich wysp archipelagu przybywaj11 okręty wioz11ce gości. 
Oczywiście rz.ecz się dzieje na wolnym powietrzu w olbrzymim amfiteatrze, 
wykutym w skale. 

Słońce mocno grzeje, ale ponieważ to miesi11c eulafebolion, nasz ma
rzec, kwiecień, więc nie jes t ono sz.ko:iliwe i nie grozi udarem. 

Siedzenia w pierwszym rzędzie SI! wykute z marmuru w liczbie 67. 
Na prz.edniej stronie tych s11 naipisy, określa.j11ce dla których ka,planów 
i urzędników SI) te miejsce zerezerwmvane. 

Krzesło ,przeznaczone dla kapłana Dionizosa, patrona tragedii, ozdo
bione jest .płaskorzeźbami. - Próby „Antygony" w reżyserii samego 
Sofoklesa trwały !kilka miesięcy. 

Muzy.kę skomponował, zdaje się, teiż Sofokles, ale nie występował w 
przedstawieniu jako aktor, co robili często inni autorzy dramatyczni. -
On też ułożył tańce greckie. - Taniec i muzyka były to ważne elementa 
teatru greckiego. 

Grecy nazywali taniec modlitw\) ciała. Był on pierwotn11 form\) poro
zumiewania się ludzi i nie tylko ze sob11, ale i z bóstwem. Platon uważał 
naukę tańca za kamień węgielny każdego wychowania i powtórzył to kilka 
razy w swoich „Prawdach", a Lukian mówi, że tanięc jest tak dawnym 
jak miłość, jest zasa:.!11 h:u.monijnego porz1J-dku wszechświata. Terpsychora 
była najstarsz11 z muz i ona we:.lług tradycji •pomagała rodzicom wychowy
wać swoje młodsze siost.ry. 

Na scenie teatru greckiego występowały wszystkie zespoły taneczne, zależnie 
od wymagań utworu - ichór grecki przebiegadUJŻI) skalę, ruchlł'od poważnego 
gestu starców, np. w Agamemnonie Ajschylosa i Antygonie Sofoklesa, do 
dzikiej ucieczki Danaid, 1pogoni Erynei, lub orgii ·ba.kchantek. 

Inaczej taf1czyłi wojownicy w Ajaksie Sofoklesa, niż kobiety w Medei 
Euryipidesa, inaczej greczynki w Hipołisie, barbarzynki w Fenicjanach, lub 
Kadmejki w Antygonie. Tańce greckie dzieliły się na apollifiskie i dioni
zyjskie. A.ppoliński taniec to równowaga światła i radosne znieruchomie
nie, dionizyjski to ruch, orgia, ekstaza. 

Dla zorientowania się w muzyce, również ważnym elemencie greckiego 
teatru, trzeba mieć w pamięci, iż starożytność grecka nie znała instrumen
tów smyczkowych. Na lirach, cytrach i harfach grano pałeczki) albo palca
mi. Instrumenty dęte były: fujarki, flety i tr11by. Oprócz tych narzędzi 
muzycznych były jeszcze inne używane przy muzyce orgiastycznej, a więc 
rogi, kastaniety, cymbały i bęben. 

Kto robił w Atenach kostiumy do „Antygony", nie wiemy. w;emy 
tylko, że były wspaniałe. Ważnym czynnikiem dla dekoratora był fa 1d, że 

• 
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Bronisław Dąbrowski, 

dy1:ektor teatru 

światlem kinkietów było tam słońce niezasłonięte obłokiem, słońce południa. 
W tych warunkach kostium musiał być autentyczny i z dobrego materiału. 
Drapieria musiala być ciężka, haft na niej szyty złot;! nici;!, złoto musiało 
być złotem, bursztyn bursztynem, .nie malowanym szkiełkiem, ale płaciło 
państwo i z kosztami nikt się nie liczy!. 

O nowej tragedii Sofoklesa „Antygonie", dawno 'l<r;!Żyly plotki, że jest 
niezwyk:le piękna, wz.ruszaij;!ca do łez i... til!k wtedy mówiono w Atenach, 
d:>airdzo aktualn;! . 

Tysi;!Ce widzów zajmowalo miejsca w teatrze. Byli .tacy, co od świtu 
tam siedzieli - przedstawienie mialo się zacz;!ć o dwunastej w południe 
i zaijadali [Jierwsze śniadanie ip~ijaj;!C wino, ,przyniesione w kamiennych 
dzbankach. Dyskutowano o zapowiedzianym dramacie, niektórzy się żalili, 
że Sofokles, szczególnie w chórach, pisze tak literackim językiem, używa 
takich slów, iż trudno go zrozumieć. Inni .pocieszali, że choć niejednego 
ze słów się nie zrozumie„.to .przecież będzie się sluchać cudownej harmonii 
tego wiersza. 

Wszys.tkie .te -dysk.us.je były ,prowadzone w tonie namiętnym z wykrzy
knikami i gestami z żywości;! poludniowców, dlatego też giwar był w a:mfi
teatrze jak w olbrzymim ulu - uciszyło się trochę, gdy władze 1pań&twowe 
i kaipłani ,zaczęli zajmować miejsca, bo tłum zgromadzony zwrócił na nich 
oczy i pdkazywal ich sobie. Zaijęli już także miejsca :wylosowani sędzio
wie konkursu w liczbie :dwunastu. Ich rzecz;! jest ocenie zalety wys.tawianej 
tragedii, ipełnii! rolę dzisiej.szych .recenzentów ,prasowych. I nagle g.war 
cichnie, wszystko zamiera 1W bezruchu, bo na scenę wychodzi herold i już 
w ogólnej ciszy .wygłasza tradycyjne słowa za.powiedz.i - „Wprowadź twój 
chór Soioklesie"! Po jego wyjściu iprzed legendarnym pałacem Kreona, le
gendarnego :władcy Teb, wybiegła Antygona, by W)'!powiedzieć :pierwsze 

• 

/ 

Ludwik Hieronim Morstin 
kier. literacki teatru 

słowa tragedii. „O kojnon antadelfon Jsmenes kara" - O ukochana siostro 
ma Ismeno, zaczęlo się widowisko. 

P.remiera się udala. Sukces był •Wielki. Dlugo po ostatnich słowach 
tragedii siedzieli jeszcze widzo.wie w teatrze nie ruszajlJC się z miejsc, 1jak 
zahypnotyzowani pięknem utworu. Ateńczycy, zachwyceni ,poezji! dramatu 
Sofoklesowego, by nagrodzić autora, ofiarowali mu godność stratega w wy
prnwie na wyspę Samos, czyli mianowali go jeneralem. 

Dziwny !>posób .wy.nagradzania p·oety, - ale bardzo grecki. U staro
żyitnych Greków s.ztuka hyla w tak wielkiej cenie, że poecie, który ich 
zachwycił, chcieli oiiarować co mieli najlepszego. A że ·Wyprawa na wys,pę 
Samos była wtedy ba,rdzo poipulam~ a z punktu widzenia wojskowego 
latw;!, o zaipewnionym sukcesie, więc dowództwo oddali Sofoklesowi. -
Dodali mu zaipewne iachowego i doświadczonego szeia sztabu. Jak się 
Sofokles wywiµał z powierzonego mu zadania? Z relacji późniejszych au
torów greckich, dowiadujemy się tylko, że na statku ipłynlJC na Samos, uło
żył hymn na cześć jakiegoś. marynarza, ~tóry mu się spodoba], zach·wycił 
go rycerskim wygllJdem, o urodzie eieba. 

Dziś czasy się :zmieniły. Nikt ,poecie nie ofiam.11je rangi nawet ,pulkow
nika, lecz wzna:wiaji!C „Antygonę", z calym przepychem i wspaniałościi! 
kostiumów i tańcami i muzyk;!, jednym słowem w inscenizacji ateńskiej, 
liczymy na ·IO, że piękna ta tragedia. rów111ież, jak w dniu ;prapremiery, wy
ciśnie łzy · wzruszenia z oczu a okrzyk zachwytu z piersi. 

Wierzymy, że tak się stanie. 

R. 17233 Ludwik Hieronim Morstin. 
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DLACZEGO JEDYNIE WYROBY „HANKA"? 

BO WYSMIENITE 

NIEZRÓWNANE 

CZEKOLADY I CUKRY ' 
PAŃSTWOWE 

Z J E D N. PR ZE M. 
CUKIERNICZEGO l~I A\~ Il( A\ FABRYKA 

CZEKOLADY 
I CUKRÓW I 

Cenniki na żądanie. Doskonałe wyborne pralinki owocowe i deserowe oraz wyroby czekoladowe 

_P_~_b_k_i_za-za_1_k_z_en-i-em_p_o_c_~_o_w_y_m_. __________ s_1E_M_IA_N_O~)w_1c_E_$_L_Ą_s_K_1_E_,ULICADWORroWANR2-TELNR~2~0 

SOFOKLES 

ANTYGONA 

Antygona 
Ismena 
Kreon 
Strażnik 

Haj mon 
Tyreziasz 
Zwiastun 
Eurydyka 

Tyjady 

Przekład: LUDWIK HIERONIM MORSTIN 

OS OBY: 
Jabłonowska Janina 
Kubica Cecylia 
Guttner Jan 

Chór tebańskich starców: 

Oiełniewski Mieczy3law 
Witkiewicz Kazimierz 
Kondrat Tadeusz 
Sheybał Wła:lyslaw 

Kucka Danuta 

Zespól Choreograficzny 

Bielecki Jerzy 
Bielecki Marian 
Jasiecki Mieczysław 
Kalinowski TaJeusz 
Lech Ma·ria;i 
Lotar Eugeniusz 
Pelc Zbi ·ław 
Połoński Piotr 
Rydel Stefan 
Wilczkows.ki Zygmunt 

Inscenizacja i reżyseria: Szletyński Henryk. Choreografia: Wysocka Tacjana. 
Inscenizacja plastyczna: Pronaszko Andrzej. Muzyka: Krzemieński Witold. 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

WARSIA WDAM Il/A 

Maria 
Anna 
Chłopicki 
Młody Oficer 
Skrzynecki 
Pac 
Małachowski 
Stary Wiarus 
Pam domu 
Literat 

PIESŃ Z ROKU 1831 

OS OB V: 

Ursyn Maria 
Kościalkowska Maria 
Wichniarz Kazimierz 
Rydel Stefan 
Pelc Zbislaw 
Połoński Piotr 
Lech Marian 
Bielecki Marian 
Kwiatkiewicz Eugenia 

. Bielecki Jerzy 

c h ó r 

Jasiecki Mieczysław 

Kalinowski Tadeusz 

Lotar Eugeniusz 

Sheybal Władysław 

Wilczkowski Zygm11nt 

Rzecz dzieje się w 1831 r. 25 lutego, w dniu trzecim bitwy pod Grochowem • 

Inscenizacja i reżyseria: Szletyński Henryk. Dekoracje: Pronaszko Andrzej. 

· Asystent reżysera: Makojnik Emanue11Kierown. muz.: Krzemieński Witold. 

Kierownictwo kostiumów „Antygony" i k03tiumów dam·kich „Warszawianki": Bronisl. a Korejbo. - Kierownictwo kostiumów n1ęskich „Warszawianki": Michał Walczak. 

Perukarstwo: Tomasz Rzeszutko. - Roboty modelatorskie: Stanisław Możej,. - Swiatło: Alojzy Moik i Kazimierz Lewicki. Bryga:lier ceny: Jan Plachno. 

Materiały wełniane, jedwabie, kretony, konfekcję męs-ką I O (ł @ W O IE C I( O B /A. N O CO i I IE I( I( /A. I O 1ł4 O IE Ił /A. 
i damską, swetry, blezery, oraz wszelkiego rodzaju galanterię 

poleca firma: KATOWICE, DYREKCYJNA 6, RÓG PIERACKIEGO 9 - TELEFON 317-92 
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lfenryk Szlety1iski 
reżyser 

„Wars~awianka" paja.wiła się na scenie po rnz pierwszy w roku 1899 
w. Krakowie,. w nowym, bo zaledwie szósty sezon licz1;1cym teatrze miej
skim, .po~osta1.ilcym wówczas 1Jod dyrekcj1;1 Tadeusza Pawlikowskiego. Pod 
sam koniec m1esi1;1ca, przytłoczona szeregiem wznowień i premier, 26 listo
pada, w sobotę, zjawia się na afisz.u w towarzystwie „Wsipomnienia" Gry
fity-Ronikiera o.raz „Nocy w Belwederze" Staszczyka, śl~arza, który w 
chwiłach wolnych od pracy zawodowej, zajmował się dostarczaniem teatro
wi kirakowskiemu sztlllk na tematy historyczne. 

- „Warszawianka" natomiast dest debiutem i to debiutem malarza, obga
dywanego w kołach mieszczańskich Krakowa jako - powiedzmy „ekscen
tryczny", o którego iwominaj1;1 się jednak gorlJCO wielbiciele na łamach 
„życia" i felietonu łiterackiego „Czasu". Relacje o tej premierze, ·jakie po
siadamy, s1;1 niestety dość sk1;1pe, a co gorsza, chwilami sprzeczne ze sob1;1. 
Najobszernieisza drukowana swego czasu w „Wiadomościach literackich", 
pióra Zyjamunta Nowakowskiego, opiera się .podobno na wstpomnieniach 
Mariana ednowskiego. Jest w niej zasadnicza ipomyłka. Oto „stary ruty
nista Walewski" nie mógł tej sztuki rreżyserować, a to z tego prostego 'po
wodu, że był jeszcze wtedy członkiem grona lwowskiego. Reżyserował Lu
dwik Solski, naczelny reżyser tego teatru i jego prawa ręka. Pisze za Je
dnowskim Nowakowski, że „rpanowala atmosfera nieufności, że aktorzy ki
wali głowami, kursor iprorokował klapę, a maszyniści zgodny_m chórem 
orzekli, że - to nie chyci, -, że się położy jak długie". Co do tego za
wiedli się, powodzenie było, choć nie tak- wielkie, aa:k gdyby_ dyrekcja wio-

żyła w poetyczn1;1 sztukę młodego autora tyleż pracy i staranności, co w 
różne grafomańskie ipłody, ,pojawiaj1;1ce się często na tej scenie, a odpo
wiadaj1;1ce ijako przedmiot reżyserii u.podobaniom Pawlikowskiego bardziej 
ni,ż ipoe:z.ja, której nie lubił. Wedle relacji jednowskiego, wystaiwa tej sztuki 
była bardzo niedbała. Sam Wys.piański rzeźbił biust Napoleona, bo mu re
klwizytor dał jakiś malutki biust gipsowy, czego Wysipiański, który wtedy 
jeszcze wiele mógł ścierpieć - jednak już ścierpieć nie mógł. Meble były 
bylejakie (gdzież owe „drugie cesarstiWo i na o.;iarciach lutnie toczone w 
przeźroczach") o styJowości mowy nie było. Aktorzy nie umieli swoich ról 
i syipali co się zowie (ci1;1gle wedle relacji Jednowski-Nowakowski), sceny 
zbior01we nie były wyipracowane, cały czas np. stał Chłopicki jak stup soli 
na przodzie sceny, bo tak stoi na pocz1;1tku, wedle scenariusza ipoety. Istot
nie .tyipowem dla teatru Pawlkiowskiego było wzorowe opracowanie niektó
rych premier, a nad rwy.raz niedbale puszczanie innych. Na .pozór tylko jest 
to skutek zbyt wielkiej ilości premier na rok (przeciętnie w sezonie 1898/9 
co druga sztuka jest premier1;1, co druga wznowieniem z minionych lat 
sześciu, a ogólna liczba granych sztuk obraca się koło setki). Statystyka 
wykaz.uje, że sztuki, starannie QPracowane i wartościowe, zawsze miały 
większ1;1 ilość rpow.tórzeń, niż przeciętna, a za tern mógł Pawlikowski łatwo 
liczbę premie.r w roku zmnieiszyć. Ale on praco.wał nad wyraz ner1Wowo 
i sztukę, która mu nie oc:Wowiadała, traktował jak kopciuszka. Tak było 
z „Warszawiank1;1". 

Pewnymi, ,jeśli chodzi o historię wystawienia tej sztu.ki Sil !akty, usta
lone na !Podstawie kore51Pondencji Wyspiańskiego z przyjacielem ijego, takiże 
poet1;1 Lucjanem Rydlem, oraz daty, 1podane .przez autora na drlllkowanym 
egzemplarz.u. 

„Warszawianka" była :jednym z pieuw.szych utworów Wyspiańskiego, 
jej pie11Wszy szkic sięga jeszcze czasów paryskich poety z roku 1893. Gdy 
Wyspiański, ipod nieobecność Rydla, zajmował się wystawieniem jego sztu-

Prof. Andrzej Pronaszko, dekorator 

11 



12 

ki „z dobrego serca", granej w Krakowie w roku 1S<.l7, przyrzekł mu 
Pawlikowski wystawić „Warszawiankę" wraz z „Wnętrzem" Maeterlincka 
na dnie zaduszne w ,pr ąszłym sezonie. 

„Wnętrze" istotnie wystawiono w lutym 1899 w pOl\!czeniu z odczytem 
Przybyszewskiego jako wspaniałe awangardowe przedstawienie, na którym 
dla publiczności zostawiono tylko parter, a dookoła ściany widowni poza
wieszano kirem. Przybyszewski, który w pierwszym kwartale roku 1898 
wydrukował „Warszawiankę" w „życiu", pisze w swoich wspomnieniach, 
że dopiero jego „usilne a gor\!ce'' wstaiwienniclwo" skłoniło Pawlikow
skiego do wystawienia sztuki. do której nie miał dystansu. 

Historyk literatury Feldman, podaje znowu, że dyrektor Pawlikowski, 
nagabywany przez sekretarza teatru Wójcickiego o urz\!:lzenie obcho::lu li
stopadowego, wydobywa z szuflady dyrektorskiej, leŻ\!CY tu o:! kilku mie
sięcy rękopis i po kilku konferencjach z autorem, w których Żl!·dal mięjzy 
innymi - usunięcia ś.piewu, decyduje się „jednoaktówkę" wystawić. Może 
podziałało przy tym i to, że w tym roku Wyspia1iski po raz pierwszy zo
staje uznany ofićjalnie jako malarz, dostaje mianowicie nagrodę za witraż 
religijny, przedstawiaj\!CY św. Franciszka. 

Ciekawym szczegółem jest, że „Warszawianka" była ipierwotnie napi· 
sana proZ\! i tak teatrowi przedłożona. Przeróbka została dokonani! w Cil!
gu dni kilkunastu w roku 1898, jak to świa:lczy data na drugim wydaniu -
przed drukiem w „życiu". 

Reżyserował Solski, Chłqpickiego grai Zawadzki, Marię - Siemaszko
wa, Annę - Przybyłka, Wiarusa - Solski, mło:lego oficera - Sobiesław. 
Byli to wszystko aktorzy pierwszorzędni, niestaranności w obsadzie zarzu
cać więc nie można. Pisze Solski, że informacji od autora w .ża:len spo
sób nie można było uzyskać. Zbywał reżysera i aktorów półsłówkami, 
uważaj\!c, że skoro zabieraj\! się do interpretowania jego 1postaci, powinni 
je rozumieć. 

W antraktach - Bufet teatralny 
FOYER 1-SZE 
I Il-GIE PIĘTRO 

KIER. BUFETU A. SUPLOW A 

POLECA CZEKOLADY, CIASTKA, SŁO

DYCZE NAPOJE CHŁODZĄCE PO 

C E N A C H BARDZO PRZYSTĘPNYCH 

Pisze o crrze Siemaszkowej Przybyszewski: „Grala z taki! wizyjni! 
moc\! i wspólt~órcz\! sił\!, _że wyolbrzym~ła !"'arię ~o i:ot~gi j.akiejś zl<;>wro
giej Kassandry, a wstrz\!.S~J\!CY dreszcz w~ełk1ego obpw1ema zbiegi na 'ń'.I ~ow,: 
nię crdy spadła całym c1ęzarem na klawisze. wyczerpana pr~rocz~ WIZ)\!··· 
Olbr~ymie wrażenie zrobił równie~ Solski_ w. skro_mnym ep1zoJz1e. W1ar;.i
sa W ocróle Warszawianka" zrobiła wrazenie. Nie chodziły na ni\! moze 
tl~my i ;ie r~bila kas)'., jak ~rany ~ ty~~ la tac~ „T~~ten." Za~ol~iej .. ale 
Feldman pisze o premierze, ze choc częsc publicznosc1 biła najglosmejsze 
brawo Ronikierowi, za to druga część cichsza. głębsza, została utworem 
Wyspiańskiego porwana. 

Recenzenci na wszelki wypadek woleli się zasVzec. jeden z ~ich napisa_I, 
że „z teatralnego punktu widzenia rzecz jest chybiona"_. l?r~yznarnc _1a;;kaw1e 
pewni! wartość historyczni!. Ten sam recenze~t przy:lz1eli~ jed_noczes~1e spo
r\! porcję pochwal Staszczykowi, twierdZ\!C, ze „gdyby me klika ep1zo::low, 
rzecz byłaby zupelnie dobra". 

W parę lat potem Helena Modrz_ejewska "". czasie ostatn~~h swoich wy
stępów w Polsce, poruszyła do głębi widownię_ w roli. Marn. N1e_

11
Kassan

drę wydobyła ona z niej, lecz symbol .,zaku!ej w_ kajdany _Polski . Lecz 
było to już po .premierze „Wesela" i do h1storn prapre1mery „Warsza
wianki" nie należy. 

KRYSTYNA GRZYBOWSKA 

R. 17193 

Ogłoszenia 
do programów~~ 

przyjmuje sekretariat teatru II piętro, 

pokój Nr 26 - Tel. 330-60 w godzinach 

od 9 - 14 i od 17 - 20. Na telefoniczne 

wezwanie delegujemy przedstawiciela 

RESTAURACJA 
KATOWICE 
RYNEK NR 8 
TELEFON 337-93 
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CUKRY ŚLASKIE 
" 

Państw. Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego 

Rejon Połudn.-Zachodni 

podległe Ministerstwu Aprowizacji i Handlu 

Centrala Zbytu: 

Z A B R Z E, u 1 i c a W o 1 n o ś c i Nr 293 

Tel. Dyr. 29-05, Sekret. 29-05, W. Handl. 2·2-72 

i 29-20. Punkt Sprzed. 29-06 

Poleca wyroby cukiernicze, cukrowo-mączne i czekoladowe 

RESTAURACJA- KAWIARNIA 

HUNGARIA 
:l<.atowice, 1».atiacła 2'l, telefon 336=35 

Cod~m«e danciHq od q,od!Wuj, 18.30 
WIJfuuinma Aucliffia = Vo&o.tw.we taułAi 

Jubiler ROMAN SECHMAN 

KUPNO - SPRZEDAŻ 
FACHOWA OCENA 

BRYLANTÓW 

GDZIE IDZIEMY 

~AT OWI CE 
UL. MARIACKA 2 
TELEFON 325 - 49 

DZISIAJ WIECZOREM? 

TYLKO DO 

Tel. 301-08 •· 
Katowice, Plebiscytowa 3 

Sklep towarów włókienniczych 
Wiktor Laurentowski 

Dawniej Molenda 

KA TOWlCE, Pierackiego Nr 3 

poleca: solidne materiały męskie ubraniowe i płaszczowe 
oraz dodatki krawieckie 

KUPNO - SPRZEDAŻ 
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KABARET 
LITERACKO.!ARTYSTYCZNY 

ZABRZE, PL. DWORCOWY 3 
TELEFON 27-80 

REPREZENTACYJNY LOKAL SLĄSKA OPOLSKIEGO 

PIERWSZORZĘDNY PROGRAM ARTYSTYCZNY 

DOSKONAŁA FRANCUSKA ORKIESTRA JAZZOWA 

CODZIENNIE O GODZ. 8 WIECZOREM 

IP' li IE ll<AIR. INI li A TECHNOSPRZĘT 
C lUJ 11<11 IE IR. !NI llA ~lasko Sp6łko Handlowo z ogr. odp. 

DWORCOWA C e n t r al ny Punkt Sprzedaży 

na Województwo Śląsko-Dqbr. 
Właściciel: WACŁAW DERBA wyrobów 

. 
11(.A fO~VllCIE Zjednoczenia P"rzemysłu Mebli 
ul. Warszawska g Stalowych i Okuć Budowlanych 

Telefon Nr 347-62 KATOWICE 

• Pierackiego 10/ 8 I Tel. 341-06 

Poleca: 
pieczywo wszelkiego ~odzaju (!) 
po cenach przystępnych -

• Mebel stalowy to spotkanie 

Ob s I u g a fachowa higieny ? estetyką 
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