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HANDEL WINNO- KOLONIALNY 

K. KIWllHI i· l. HfWftlW1H 
Lublin, ul. Krak.-Przedm. Nr. 22, tel. 24-80. 

Poleca na okres świąteczny 

wina i artykuły kolonialno-spożywcze w najlepszych I 

gatunkach, po cenach konkurencyjnych. I 
SłH\JOMIR 16Nff 8ZE\J8HI 
LDBLI!, Krak.-Pnedm. 28 w podwórzu 
Wykonuje wszelkie reperacje 

w zakresie zegarmistrzostwa. , 

KSIĘGARNIA "F' E N I K s" 
poleca 

LUBLIN, ul. Hipoteczna 5, tel. 42-40 
obok Sądu Okręgowego 

duły wybór książek dla dziec.i i rriłodzieiy. 

AUTO STOP AKCESORIA i CZĘŚCł 
ZAMIENNE 

u I. Zamojska 53, tel. 32-46 

STEFAN BURZYNSKI 

FIRMA o· ·B U W I E" FIRMA 
" Lublin, ul. Ś-to Duska 12. 

Poleca: obuwie damskie, m~skie, korki damskie, 
sandały dziecinne. 

DUŻY WYBÓR. CENY NISKIE. 

. ~tedy pewnego wieczora zimowego r. 1810 wygwizdano 
„ paryskim Variete słabiutki wodewil '1ziewh~tnastoletniego 
studenta prawa, któż by mógł wówczas sobie wyobrazić, że 
autor tej bluetki Eugeniusz Scribe będzie kiedyś dyktoweł 
modę teatralną Paryżowi, a więc i całej Europie, na przestrze· 
ni lat trzydziestu? W pierwszym okresie swej twórczości, po
przedzającym rewolucję 1830 r., jest już Scribe głównym do
stawcą sztuk granych w teatrze Vaudeville, a zwhiszcza Gym
nase, któremu jego lekkie komedie i różne wdzięczne drobiaz· 
gi zapewniają niesłychane powodzenie materialne: Publiczność, 
znużona pseudoklasycyzmem i moralizetorstwem, r rzepa da za 
autorem chwytającym życie na gorą ym uczynku, nadającym 
jego przej~wom taki przyjemny, niefrasobliwy wyraz teatralny. 
Bo ~cribe posiadał wprost fenomenalną zdolność teatralizacji 
życia. Umie spojrzeć na projektowaną sztu~ę oczami widza, 
wie czego widz pragnie i tej właśnie ś • iadomości zawdzięcza 
swój długotro1ały, dalekosidny wpływ na dramaturgię euro
pejską. Miarą uznania, jakim darzyło Scribe'a wspólczesne 
mu społeczeństwo, może służyć chocieżby fakt, że zr akomity 
przywódca romantyków niemieckich f\ugust Sch'egel przekła· 
dał jego komedię "Obrońca' nad molierowskiego "Mizantro 
pa", co dziś oczywiście budzi .zastrzeżenia. 

Nie wdając się w ocenę roli, jaką odegrał Scribe w ogól· 
nym rozwoju komedii polskiej, nie można jednak zignorować 
jego wpływu na nią. Wpływowi temu ulega w pewn:;m mo
mencie nawet Fredro, a także niewątpliwie Korz„niowski I in
ni, aż do czasu opanowania sceny polskiej przez Sardou, Du
masa, a szczególne f\ugiera z jego wartościową l<omedia spo
łeczną. Tłumaczyli Scribe'a: J. Chęciński, W. Bogusławski, 
W. Szymanowski, K. Estreicher. L. Sygidyński, K"pliński, Stolz
man, a najwięcej Jan Seweryn Jasińsk, który go łansoll< al 
z zapałem na scenach warszawskich. Przełożono ponad 70 
pozycji, co świadczy wymownie o wzięciu, jakie miał ten au
tor. Najwybitniejsi aktorzy występowali w jego sztukach: Kró· 
likowski, Rychter, Modrzejewska, nie ustępu1ąca palmy pierw
szeństwa znakomitej Rachel jako f\driana Lecouvrrnr. 

Jedną z zasadniczych cech talentu pisarskiego Scrlbe'a 
jest nigdy nie wyczerpująca się pomysłowość, wyjątkowa 
chłonność i giętkość umyc;łu, który drematyzuje zgrabnie na 
poczekaniu anegdotkę, strzępek rozmowy, byle głupsttwko. 
Stąd nadzwyczajna płodność pisarza. Dość powiedzieć, że 
jego dzieł13 zbiorowe składają się w pierwszym W) daniu na 76 
tomów. Zadna dziedzina twórczości scenicznej nie była rru 
obca. Często zapuszczał się na graniczące z dramaturaią te
reny opery i baletu, wszędzie chciał być „pionierem, gotowym 
zatknąć swa chorągiewkę" - mówi o nim pewie:i krytyk fran
cuski. Mało kto dziś pamięta, że spod jego pióra wvszły li· 
bretta przeszh 60 opęr, m. in. takich jak „Fra Diavoło". „Fa
worytka•, „Prorok", "Zydówka", „f\frykanka". Pisał teksty dla 
najsławniejszych kompozytorów swego czasu· Hubera, Boiel· 
dieu, Donizettiego, Haleły, Tho„asa, Meyerbeera. Nie mógłby 
rzeq prosta zostawić po sobie hlu utworów dramatycznych, 
gdyby nie to, że założył coś w rodznju warsztatu, dając swe 
pomysły do opraco.wanin bądź odwrotnie opracowując porry
sły innych risób. Zartowano, że obok jego fotele w f\kademil 
Francuskiej należało by postawić przyr11jmnitj jedną ławkę 
dla współpracowników, ale newet ci współpracownicy stwirr· 
dzają lojalnie, iż żaden z ich elaboratów nie wytrzymełby 
ogniowej próby sceny. gdyby Scr1be nie rrzytoiył do niepo 
swej niezawodnej ręki. Zresztą sam bez pomc cy napistł po
nad 50 sztuk i te były najlepsze. 

Pośpiech właściwy tego rodzaju produkcji masowej nie 
mote oczywista łść w parze z pogh;bieniem problemów i cha-



rakterów, ani ze starannym wykończeniem stylistycznym. Hoł· 
dowanle przelotnej modzie zemściło się na Scribie. Większość 
jego komedii, nie posiadających znaczen a ogólroludzkiego, 
pozbawionych donioś ' ejszego akcentu spcłecznego, nie prze
żyła autora. f\le kilka utworów drematycznyc h, napisi:rych 
w wieku dojrzałym, weszło do żelaznego reper1uaru teatrów 
francuskich i do dziś służy za klasyczny wzór doskonalej 
techniki dramatopisarskiej. Do tych należy właśnie .Szklanka 
wody", grana po raz pierwszy w Theatre Fran~ais w dniu 
17 listopada 184C r. Przejrzysty wątek fabularny komedii, 
efektowne sytuacje, rozwikłane po mistrzowsku, żywy dialog, 
dowcipne choć paradoksalne założenie, atmosfera dworska 
mająca w sobie dla widza coś romantycznego, wreszcie inte· 
resująca walka intrygantów, - wszystko to stanowi do dziś 
dnia o powodzeniu "Szklanki wody" na scenach europ~jskich. 
U n~s ostatnio szła ona w styczniu i lutym b. r. w Teatrze 
TUR'u w Krakowie, a obecnie przygotowuje ją w Warszawie 
teatr Gorczyńskiej. 

Tło historyczne namalowane przez Scribe'a w tej sztuce 
jest w zesadniczych rysach dość wiernym odbiciem odtwa
rzanej rzeczywistości. f\kcja rozgrywa się w r. 17 12 przy 
dworze ł\nny Stuart, córki Jakóba Il, zdetronizowenego przez 
Wilhelma Orańczyka, który znalazł oparcie zrazu w prote
stanckim stronnictwie whigów. Odziedziczywszv tron angiel
ski po swym bezdzietnym szwagrze Wilhelmie, f\nna, królowa 
dobrotliwa, lecz słaba i chwiejna, ulega wpływowi mądrej 
I despotycznej księżny Marlborough, żony znakomitego wodza 
wojennego tej epoki. Księżna szantażuje królową grożbą wy
cofania z Izby Gmin billu zezwalającego na powrót przyrod
niego brata f\nny, przebywającego na obczyźnie . Postacią 
historyczną dość wiernie odmalowaną jest również Henryk 
St. John hrabia Bolinbroke, pisarz i polityk bardzo utalento· 
wany, ale pozbawiony wszelkich skrupułów. Walka księżny 
Marlborough i Bolinbroke'a ma głębsze podłoże w parlamen· 
ternej walce stronnictwa liberalnego whigów i konserwatyw· 
nego stronnictwa torysów. Scribe, jako pisarz francuski. fa· 
woryzuje Bolinbroke'a, reprezentując~go partię torysów, dą· 
iącą do pojednania z Ludwikiem XIV, z którym John Chur1 
chili ksiąie Marlborough prowadził wojnę . f\utor wyznacza 
Bolinbroke'owi sympatyczną rolę opiekuna miłej zakochanej 
pary - f\bigail i Mashama, których dzieje odbiegają już znacz
niej od prawdy historycznej. 

Podtytuł sztuki brzmiący "Skutki i przyczyny" jest wy· 
razem teorii historycznej Scribe'a, rozwiniętej przed nim de w· 
cipnie przez Woltera, a polegaj~cej na twierdzeniu, że wszel· 
kie przemiany i katastrofy polityczne są wynikiem drobnych 
przyczyn, bo ludzie rządzący państwami sami są rządzeni 
przez namietności, kaprysy, próżność. Tak, według Scribe'a, 
szklanka wody rozlana na sukni~ królowej stela si'l powo
dem zmieny gabinetu ministrów, a w następstwie i początku 
pertraktacyj z Frencją, dzi~ki czemu f\ngli21 wycofeła si~ z ko
rzyścią z wojny o dziedzictwo hiszpańskie, za wie rejąc w roku 
1713 pokój w Utrechcie. Krótkowzroc~ność takiego pogl~du 
na dzieje ludzkośc.I bije w oczy. Przyczyny wymienionych 
wydarzeń tkwią niewątpliwie dużo głębiej. f\le skądinąd za· 
sługą Scribe'a jest to, że ustami Bollnbroke'a wypowiada się 
za pokojem, który sprzyjając no1meln€mu rozwojcwi prze· 
mysłu przyczynia się bardziej do rozkwitu kraju. niż krwa\\ e 
podboje, pochłaniaj~ce niezliczone istnienia ILdzkie. Wyr-o· 
wiedzi na rzecz pokoju przybliżają sztuk~ do dzisiejszego wi· 
dza. Ten wydźwi~k ideologiczny jest dla nas główńym wa· 
lorem komedii obok jej zalet ksztełcących, jako żywej ilu
stracji pewnej epoki historycznej. Maria Bechczyc-Rudnicka. 

WÓZKI DZIECINNE i ZABAWKI 
POLECA FIRMA 

S. PROCZKE 
LUBLIN, ulica 1-go Maja Nr 39 

EazratuJe ed 1918 r . 

ZAKŁAD ORTOPEDYCZNY 

W. Borczakowska-Grudzińska 
LUBLIN, ulica Królewska 11/11. 

Wyk o n u j e: p rotuy, gorsety przy skrzywieniu kręgosłupa, 
aparaty lecznicze, iJllSY brzuszne pooperacyjne, bandaże ruptu· 
rowe, wkładki pod pias:Cie stopy, oraz wszelką 1eperacj~ wcho· 

dzącą w zakres ortopedii. 

I -- I 
Zakład ślusarsko - nożowniczy 

J. STEC i 5-ko 
wyk o n uje prace wchodzące w zakres 
ślusarstwa i szlifierstwa precyzyjnego. 

LUBLIN, Krakowskie-Przedmieście Nr 30. 

'-------------------------· Firm• egzratuJe od 1910 roku. 

FR. BOROWIECKI I 

I LUB LI N, ulica Kr61ewaka Nr 6. 

· sprzedaż i naprawa instrumentów mazyoznyoh 
poleca: PŁYTY polskie taneczne i koncertowe. - -

SKRZYPCE w dużym wyborze, mandoliny, 
gitary, patefony i dodatki. 

I -- -
SPÓŁDZIELNIA SZEWCóW 'i CHOLEWKARZY 

„P R A C A" 
tlublin, Krakowskie-Przedmieście Nr 34 I Piętro. 

Poleca nowe fasony damskiego i m~skiego obuwia: 
„ Warszawianka", „ł\merykany ", „Holenderki" 

według najnowszych żurnali. -------· 
FIRM~ PIOTR OLIKOWSKI FIRM~ 

·LUBLIN, Zamojska 27. Dawniei Krak.-Przedm. 68 

po Ie ca: z własnej pracowni wyroby skórzane: 

torebki, teki, portfele, walizy i t. p. 
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llRll llfRZBf [llEJ 

Laboratoriom Prac Amatonklcb 

obok poczty. Tel. 19-19. 

i Kf\ Wlf\RNlf\ 
ROK ZAŁOi:E•IA 1888. 

LUBLIN, Krakowskie- Przedmieście 27. 
Tradycyjąym zwyczajem poleca 
Swoje Swiąteczne wyroby 

FIRMA ,,L U C Y N f\ '.' FIRMA 

poleca 

Kapelusze damskie, 'lubne i żałobne. 
Duży wybór. Nainowsze modele Ceny niskie. 

Lublin, Lubartowska 1 Telefon 11-51. 

------------------------------

LUBLIN, Kościuszki 10. 
Telefon 20-84. 

utwierdzone przez Kuratorium 
O. S. L. 

Puygotowuje gruntownie do 
pracy biurowej . Dla młodzieży 
szkclnej, wojska, Milicji Ob. 
I reputrlant6w udziela alę 

25% znlżld. 
Informacji I zapisy przyjmuj• 
kancelaria kursów codziennie · 

od 'B. 20 

·----------· EUGENIUSZ f\UGUSTYN SCRIBE l-----------11° 
FUTRA 

OKRYCIA 

I SZKLANKA WODY komedia w 5-ciu aktach. I 
I Przełożył: Jf\N SEWERYN JASIŃSKI. lnscenizecja: CZ. S. I 
I OSOBY: 

· Królowa f\nna. . . . . . . - Mf\Rlf\ WILKOSZEWSKf\ I 
I Ksi~żna Marlborough . . . . - HILDf\ SKRZYDŁOWSKf\ I 
I Henryk St. John wicehrabia I 
I Bołingbroke. . . . . . - CZESU\W STRZELECKI I 
I Masham, chorąży Gwardii . . - LEON G0ŁĘBlpWSKI I 

'Y I · f\bigail, krewna ksi~żny . . . ,- ZOFIE\ STEFf\NSKł\ I 
p 0 1 e ca Margr. de Torcy, poseł Ludwi- ' . 

W. J ~ ~ l 11 f W I [ l 
I ka XIV . . . . . . . - LECHOSŁ. LITWINSKI (Szk. Dr.) I 
I Thompson . . . . . . . . - Wf\CŁf\W Wf\CŁf\WSKI I 
I Damy d .voru. 1-

L UBLIN, ulica Nowa ll. I Rzecz dzieje si~ około r. 1712 w pałacu Saint· James w Londynie. I 
Telefon 12 OB. I Pieśni królowej i ksiE:żny autentyczne z XVll wieku. I 

Pracowni
·• własna. I Oprawa sceniczna: Jł\N H 'I WRYŁKIE ~ IC l. Reżrerie: C 7f SŁAW STRZELECKI. 
„ Kier, llterac~1 Mł\Rlł\ B':CHCZYC·RU 1NICKA. I 

Pracownia Kapeluszy oams•lcb 

HmlftfTif 
Labllo. Dll[I Z1111Jsk1 31 

Poleca 

n~jnowsze modele. 

Duży wybór. 

Ceny niskie. ·----------!1------------------------------t------------t 
Polec21my bieliznę damską 
i m~ską. Solidne wykona· 
nie guatowne wzory. No-

wości sezonu. 

Dział perfumeryjny za· 
opatrzony w wytworne 

kosmetyki. 

KDDllkcia I PHfamerla 

,,N I M P A" . 
LUBLIN 

Krak.-Pr zedm. 32. 

ZNANA i STOSOWANA w CAŁYM KRAJU 

KSIĘGOWOŚĆ 
PRZEBITKOWA „ per je c ta" 

CENTRALA: POZNAŃ, 27 GRUDNIA 19. 
Wył q cz n a sprzed aż T Q Q T Z K R Ó L E W S K A 5. 
nam. LUBLIN w firmie • TEL. 14-70. 

Wstąp na pół czarnej Bl\R Kl\WOWY 
s w I N G BUii. BUCZEK 

L1bll1, Kral.-Przedm. 21. tel. 28· 16. 

flBUKI MHH . 
,~SI EW" 

poleca' i:nane 

ze swei iakości mydła 
i proszki do prania 

do nabycia 
we wszystkich sklepach. 

LUBLIN, Przemysłowa 22. 

Telefon 36·23. 



FARBIARNIA 
i PRALNIA 

I CHEMICZNA Czyszczenie chemiczne na sucho. 
' 

w.-· Ł f\ BĘCKI 
LUBLIN, Farbiarska 4, tel. 2 l 27 . . . . 
ZAKŁAD KĄPIELOWY '· 
Wanny,. natryski, łaźnia rzymska. 

I 

W czwartki hlżnia dla Pań. 

WYTWORNE SAMODZIAŁY WEŁNIANE 

POLECA łlRHA 

ST. WIDE L SKI i S-ka 
LUBLIN, ul. Hipoteczna 5. ,Telefon 15-88. 

WYKWINTNE KRA fVIECT\>\i'O 

JÓZEF BARAŃSKI 
LUBLIN, Telefon 15-06. Staszica 1. 
GF\RNITURY MĘSKIE, KOSTIUMY i PŁF\SZCZ.E DF\MSKIE. 

PRACO R' N I A 

WYKWINTNYCH 

KAPELUSZY 

~lnJ IUUWIKlf J 
LUBLIN, 

ulica KOŁŁĄTA/A Nr 3 

. . ' 

Ko,sNMserrvvrcuzrNv AblX" ft. Wólclkow11 
H Peowiaków 5/4 I P · 

Wszelicie zabiegi i porady pielęgnowan ia urody. Usuwanie wad 
cery: wągrów, wyrzutów, piegów, brodawek, kurzajek. Radykalne 

usuwanie włosów, naświetlania, elektryzacje. 

Przyjęcia od 10·13 I do 15-17. W 6rody I łwlęta lnatytut nie· 
czynny. w poniedziałki przyjęcia dla panów. 1-----

Z. STEFAŃSKf\ 

·FABRYKA MYDŁA i ŚWIEC 

W. KUCHARSKI i S-wie 
LUBLIN, l·go Mf\JF\ 4-a. Telefon 12-13. 

poleca swoje powszechnie znane wyroby. 



----------------------------------· 

I 
j 

LtJBEŁSKO-CHEŁMSKA 

Spółka Samochodowa 
sp. z o. o. 

Lublin, ul. Przemysłowa 10. 
TELEFON 11-87. 

I< 

j Domowe tel~fony 17·77 I 26·73. 

· . Przewozi szybko i sprawnie 
wszelkiego rodzaju towary. 

Przyjmuje zamó.vienia od godziny B·ej do 17-ej. 

SKLEP ZAKŁADÓW 
Rzemieślniczo -Wychowawczych 

pod wezwaniem św. Józefa 
LUBLIN, Krakowskie-Przedmieście 44 (róg Kościuszki) 

poleca 

DUŻY WYBÓR OBUWIA 
i materiałów włókienniczych 

w najlepszych gatunkach. 
CENY UMlł\RKOWł\NE. 

· ZAKŁAD 
ELEKTRO· RADIOTECHNICZNY 

Uł\N RUBl\J 
Lub I i n, Krak.-Przedmieście 30 

w y k o· n u j e w s z e I k i e p r a c e 
wchodzące w zakres radiotechniki 
oraz sprawdzanie dokładne lamp 

radiowych. 


