
Z T E A T RU · dżentelmen wyniósł z legionJ• 
Błąkała s!ę tu \ ówdzie wcj szkoły. z UNR-owskich bo• 

bzdurna teoryjka, te sztuki 0 jówek czy też innych zakładow 
poważnym lrleolog!cznym cię lł'IEL &ttt'A PRE ••fERA ksllałct:!nia członków klanu Wj 
żilrte gatunkowym, i,ztukl, „ ,,,. dzą.:ych. Trzeba wytknąć w 
jak się to zwykło mawiać „p0 pierwszym rzędzie reżyserowi, 
lltycznle ootre" nie c\Eltizą s!ę wtem sztukę 0 wydarzeniach mu l\ITI głębiej przcżyw.imv ty powaineg-o, peln<.>~o pasji p1wego ma!a1 za I publicysty ze nie dopomógł młodemu i u· 
spe<>jalną popularnośctą wśród .1 k 1 ..J na"?." rze·· 'Y\\ 1 -tc~c. r1.ecz' wl o.;karże11ia z karykaturalni m 13rununa Sztor.:a. L.bigllll'W talentowanemu aktorowi - jes l czas ·a enuartem J ., ~~ v , 1 · k w · k kt · · • I · d l 'ć nas1ej pul>llczno.<kl, Tymcza- , 1 h sto-'c' n'··ru·'u \'V'Z\"ulo11t"...,'.~ od n:ck1edy ujęciem po~ aci 1 on- 01c1 • ory l<l nam POharn, jakim jest Kozien, o na ez mterzyć-niezbvto<J,egyc. J 

0 u ' ' ht' d · ·b · 1 t · I· ł 1. • t c,r>m 11a ~renach naszych tea- ' k D k 1 t'' fl·któw. Rolą. · ora ate pro · \\ 1e.e s am n w ozy. auy tta.e- wła~ciwerro staros •. "- "" Jeżeli jednak do minionvch wyzys u. „ 0111e · t ,;ir . . . t " ~ 
trciw wybuchł „Domek z ' wskazu ie jak bardzo Slk:..dlii" t! kę tych trudności i jest zara- zvcie zroz.um1ec 111 encje auto- W pozostałych rolach 9.'Y• 
k". rt" Em·1·1a Zega"łow'.cza l lat przyłożyć m!arę prlemian b 1 I 'zem sprawdlianem sluswe1 li- ra t . wla~ciwie wypelnić st„ pili: Bolesław \VNO\\~~i, " " poł k I h t są o ciąże111a wv ęg e w po- . „ 
'V Sile te.I .. ~ksplozj'i" powlę· s eczno-e ·onom ctnyc • 0 ł · 1 ~ 1 nii reżyserskiej i wysokiej ja- rdysersk1e wskazania. Ze~a- Stefan Michułowici, Mieczv-"' d 1 nurym s a.vo1ows\o • "P.: ,(w- t dl u · • 0 
dly \vsrx)Jnlllane teoryjki. O- okaże się, że wy arzen a. po- ko:ici roboty aktorskiej j<.:s ow1cz w orunon1e Sz~or- sław Stoor 1'ako dziennik~rze 

j skim okresi~. które tu 1 ó,111~>'! 
k", '.alo ~•,ę, z·e n,"SZ '"lliiorca stacl maszkar z sanacyjne Slawoi·Skladkowski w interpre· cu \11dzial człowieka, ktory postępowego pisma; Stanisi~-,„. „ " "' nam 1·csz.:ze przeszkaJ,1~j'). · ·d • · h k od budy jarmarcznej, to zjawls- tacji Stefana Bart1ka. wsro p,cw sanacyp1yc re- wa Gal - Kitli; Henryk R1~z-
proctukc.it teatralnej eh zt ka z epoki bardzo odległej, \Vydarliśmv bowiem wla.! 7 ~ z Chodziło tu o pokazanie po· ty11skicl1 haseł, slow, czynów giewicz - mecenas i<łeC'zek; 
nader chętnie na sztuki praw przekreślonej raz na zawsze rąk kapitalistów I ici1 lokal, slaci premiera - stupajki".' jc<l· rzu.:a1ących l-'olskę w laJJ> mię- .ferzy Witowski - szp1ld 
dllw!e „politycznie '16'lre" - przez nasz na.ród, który dra- ale robocie jrszcze nie komec. nego z najwiern:ejszych wyho- dzynarodowego kapitału, umu- Prvcz i inni. 
rlohr;e naplsa.ne i dobrze za- matls personae onych c1.:a- Trzeba do ieszty ~paralizu.vać nawców p11leceń jego rzeczywi- żliwiaj~cych Hitlt:'rowi je;.:„ Kilka sł<lw o scenogrnfii !re· 
grane. natomiast nie zawsze działalndć ich niedvbit.~uw, stv·ch panów: wla~cic::e:i fabryk ekspansję na Wschód. umiał p k k' · · · 

h Ć 1 . 1 t sów: tych starostów, szplciów w mieście i na w5 i. ny er ·ows 1e1: pierw:;zy 1 
ma c ę zo iaczyc prlt'C s a- stawojuw·składkowskich; ich i maj<itków ziemskich. Przy 10zeznać ziarna prawdy w trzeri akt nam się podobają. 
w:enle, którego jakość :_ panów rodzlmy 1 obcy kapitał Wielka Zd>'luga ·kierown;~twa czym należało wykazać - nie sprzeciwie narodu prze('tw"11 .Mamy pewne za~lt zeżl"nia i~-
choćhy Intencje autora t wy- teatru i ludzi, którzy mai-i jako w krzvwvm zwierciarlle - ł<'j polityce, w Jego dążeniach rlvnie do rlekorncji w akcie dr•J 
kcm1wcliw były najzacniejsze ;~r:t~~~ (c!:~wt~t~~~tet~i: wpływ na jego produkcj~ pn- calą slawojowską tępotę, ogra- l\d? wy
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z\
1
volrniak spol.eckznegb•>. gim. gdzir niedM!atecwie wy· 

- budli niejakie za6trzcże- lcl!a nie tvlko na do-;kona~vr.i niczono~ć jego umysłu, jt:!go 1ewą r iwy su ces, 1a i Z i· dobyto miesi:.c7.ariską - o:HJ7:J 
nia. sko nazywa się „hotel White wystawieniu lei sztuid. cl1n<' moralnosć szulera przegrywa- gniew Wójcik odniósł w roli cą ~ię na dobry smak t~11de1ę. 

Eagle" I m!eści się a,ż W Lon Io rzecz zasadnicza, lcrz '<1k- 1 ~cego do bankierów, do Hit!e- Sztorca wskazuje, 7e ten inio- W sumie, wysiłek ?t>Sprh 
Nader wymownq !lustracją dynie). że i na tym, że praca ~.i1 rt · ra losy na5zeg0 narorlu. Trze- rty i zdolny aktor jeszcze ni"· <ornwia. że „Domrk 7. knrl" 

t2j prawdy jest fakt, ie w o- Dlatego wvstawienie czluki 11lizacią „lkmku" w\'7-r1'1l'7•l 1,a go bvlo pokazać w otoczen:u je:den raz pokaże nH scenie n·i- Emila Ze\!odłowicza _ 5 r.tu~a 
kre..;'.e wystawienia „Domku „Domek z kart" je~t nie iy1l;o prawdziwy przełom dzial;i;nn- mniejszel?o kal:bru handlarzy: szeiro tPatru postaci prnwrlti 0 olbrzymich walorach arfystv-
7 kn1·t" krqży po Warszawie wycieczk;i w przeszłu<ić. 1 Jno ści teatru Pon:ell'aż 0 1.31-ilc starostów, „literatów", pań pre- wych. nie papierowvch ludz1. cznyrt1 i irleoln~icznych uczy 
tal\ie dow<:lpne powte(lzen:c: nie stawia widza w iol; 1H' l- sir, że traf„v rlobór 5zł11k;. r.łi; zcsowych, którzy na wyprzóJ- Podi<reśliws7.y tyle pozyty1·,. i wvC'hn 1•11 je. S!arc,7emu pokn· 
„rlwie rzeczy 'stmunkowo tru r.amiętnego obserwatwa c1aw- boko przermślana konC\'5 i1 re ki próbowali kramarzyć przy- nych momPntów w robode re- IP11iu. klr)re na wlas1iej sk•i· 
rlno jest kupić w fl~>llcy" - r.ych cza5ów. „Domek" n~;Jis:i żvserska, dobra praca z Pklo· szłością narorlu. Zarówno aktor żvsera i aktora trzPb~ w5kazoć r1e przebolało t11mle rzasv, 
mlorlego h!porx>tama I h!lcty ny przez Zegadlowicrn prz~- rem i pozo5talymi człon!rnmi jak i rPżyser osiijgnę!i lf'n tru- n·a jej pewną rys~. Chn'11i mio- pnmaqa wyostrzyć pocwl'ie n~-
na prleclsta.wienle „Domku". r·elnionego żarliwą pasi1. \\'i· 1· rspołu da i:! w rrzultaci~ -.1·i· dny cel ustrzegli sic wypa- nowicie o c,tarostę (7.d1i5111w 5·,~j w5pani~łE>j r.z,ec7 ·wistośri. 
\V warunkacil rzeszowoklch dzącego ju;. wtedy, w rr1rnrz- dowisko potrzebne. cie~ > we czrn•a postaci prrm'Pra ,,,k Kozif'ril. bowiem w lf'i po5ła Jl\ło1yrn mr'wi: p·itricie 
komplety widowni na spekta- nvm dla 11a5 roku 1910. ;w1- 5ię w prlni 11oora\1iedliwinn1,P1 i prezesowej (llali11a !\uszni- ci prwncj bardw w~7nej Pe- ('7\'m rhri<>lifiv nrz~k·r~lil' w:i· 
kiach te,! sztuk! też nie wy- pektywy rozwojowe n~s~1' ·c! 1 uz~1nir111 ~ irh;i. kówna). literatńw I l'ad-:11"·'8 "'-V nie poka1ann. Nie wyp"- s7a nrrv~~ł"ŚĆ p1nowie 7 \V,11 

k narodu. 7.~f.!adł0wicza j;1l1 ła- RP7vsrr „Domku z krrl" S;ibary. Jcizrfa Jachowicza. Kic \I il'd ziano ł1t dn ko 'i c;i inł!'n"ii !'trePt i ich rriżnf'J:!O pokrni·t 
mag~ją ·omenlarzy. cłen dotąd dramaturg ukatują Wanda Wróblewska wla:icfiv:!' mensa Romana) uj~ciem grote- a11torn: co krvło sic> 1a ukla:ł ln 1; ~irz\'ki -:- ~r1~na11orv f inne 

Teatr Zlemt flzeszowsklej, c!'go prawJ<; o tamtych rza· \1 vdnl-iv!a I norlkrPśliła w wi ~kowym, ktcire rodziloby ni~· nością I „rlobrvmi manierami" anrl<"rsv: chri„filw. ~lp nit> mo-
.fako Instytucja of>sługująca -;ach, jest przeżvricm (!H1ok0 d ,~w;sku akrrntv dl'maskuj~rr h<>zpi\'czrńslw<' zamazania ca- vana st;irMtv, '"'rn rał<'<'n q gą : ,..;...,-iv ni„ ht>rł;i 1„0 "'1i . 
kulturalne potrzeby mlesz· mnbilizująci•m . Mobilirni0rY1n nr 7Nlwrzr~ni0Wf' czasy, st0 lej grozv i wiel1<1rj szkorll:wo· n·•rvin<"crn smro'lk11. hrnłalnyrl· "' ,...,.,.. ' -:„..--,......, • v•c:r·r 
kaików np,.-;zego województwa dlatego. że c.cdąrlając na s<'f'· sunki i ludzi. A n:e bvłn to rzr- <ci spolcrznej lei galerii tv- żołdarkich mełn..J ,..,.,sf„..nwa1fr1 
odegr;:il rolę politycznie nie· riie ,tamte C'zaw". pe!nP ooli- C7.<J lalwa. Q"ciyż tr1\'b biło pów. z .. ni„nr~wom 0~1tivrni" 
zwykle ważną. Wystaw lł bo- licznego i moralnei:;o m3rat- s!op !ć w jedną całość elcm~:i- Jest w sztuce postać posl~· stcze~ó!Jwch uzalclU: które te.i 
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