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Kursy Kierowców Samochodowych 

i Motocyklowych 

MICHAŁ JAKÓBIEC 

B I E L S K 0-B I A Ł A - tel. 18-11 
Wpisy n1 nowy kurs codziennie od 8·12, 14-18. 

w Białej Krak., ul. ~ukowa I. 

Wlelkl wyb6r »AS« Niskie ceny 

Bielsko, Barlickiego (Kolejowa) Tel. 13 84 

poleca: Księgi handlowe, artyk. biurowe 
i przybory szkolne 

Przedst. firmy »DEFINITIV u »Be-Geu 
oraz zakładanie i prowadzenie buchalterii 

przebitkowej 1 ksiu handlowych 

Biuro buch. Marsz. Zymionk. (Sixta) 10 Tel. 1385 

fl>Tl>liaAf 
II. ll>llllłl)Wlll 

Bielsko, 3 Maja 17 
wykonuje wszelkie prace 

· w zakres fotografii wcho· 
dzące po cenach przy
stępnych. 

PORTRETY ARTYSTYCZNE! 

FUTRA!!! 

Wszelkie prace, wchodzące w za
kres kuśnierstwa - z własnego 
i powierzonego materiału wyko
nuje szybko i s o I id n ie 

ZAKŁAD KUŚNIERSKI 
JAN JUDYŃSKI 

Biala·Bielako, 11 Llslop.19 lel.14-55 

~c, ~ Dul8/def 

Pani Dulska 
Pan Dulski. 

komedia w 3 aktach 
GABRIELI ZAPOLSKIEJ 

OSOBY: 
Iza Kozłowska 
Stanisław Jarszewski; 
Jerzy Tuwan Zbyszko l 

Hes i a ich dzieci { 
Stanisława Łopuszańśka 
Wanda Chloupek 
Danuta Morawska Mela 

Juliasiewiczowa 
Lokatorka . 
Hanka ... 
Tadrachowa 

Reżyseria: 

Stanisław Dębicz 

Jadwiga Dąbrowska 
Maria Kochańska 
Janina Śnietowska 
Kazimiera Starzycka 

Rzecz dzieje się w mieście. 

Dekoracje: 
art. mal. Feliks Krassowski 

Przedstawienie rozpoczyna się punktualnie. 
Po rozpoczęciu przedstawienia wstęp na widownię wzbroniony. 

W przy2"otowaniu: • TRASA• sztuka w 3 aktach z przeżyć lotników 
dywizjonu 303 - Kazimierza Barnasia. 

'ff'f ó€~fli, fl)f!fDIJ 
w wielkim wyborze, po cenach umiarkowanych 

poleca firma 

W<OIQ>A c::JJÓ~~lF 
BIALA1 ul. 11 Listopada 51, tel. 22-59 

ARTYKUŁY tlEKTROTECHNICZNO-INSTALACY JNE 
Wielki wybór żyrandoli i grzejników elektrycznych 
oraz najnowszych płyt patefonowych poleca f-a 
JA N J U R A1 BIAŁA, Rynek 13. - Tel. 14-63 

„ 

~entro-:Komis 
Handel żelaza, art. technicznych 
i gospodarczych 

Wl:.ADYSlAW ŻMUDA 
BIAl:.A, ul. 11 Listopada 23 - tel. 15-89 
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Nowootwarta 

Wil'WIJltNIA 
l>AmAl~ll 

MAmlA Wl>ITAlll'I 
BIAŁA, ul. Targowa 2 

Wykonuje po~rycia 
i naprawy parasoli. 



Zapolska conłra Dulska 
Na starej zżółkłej litografii Gavarniego z lat 1850-tych, przedstawiającej 

b~let. „_wesele w Ojcowie" na scenie warszawskiego teatru, w trzeciej parze 
w1dn1e1e zgrabna postać młodziutkiej tancerki Józefiny Karskiej. 

. Dla. tej bal~tnicy młody słuchacz duchownego seminarium Wincenty 
Korwm-P1otrowsk1 porzuca sutannę, zaślubia ją i wywozi do swego majątku 
na Wołyniu w Kiwercach. Z tego romantycmego związku w 1860 roku rodzi 
się Gabriela, przyszła znakomita autorka dramatyczna, powieściopisarka 
dram~tyczna. Młoda ob.darzona bujną fantazją i temperamentem dziewczyna, 
wyprobowawszy swe siły na scenie amatorskiej Towarzystwa Dobroczynno
ści w Warszawie 1879-80 już jako mężatka Śnieżko-Błocka, wstępuje do 
teatru zawodowego. Poznaje arkana sztuki scenicznrj, entuzjastka w poszu
kiwaniu nowych prądów w sztuce jedzie do Paryża i an~ażuje się d, teatru 
Libre pod kierunkiem odważnego reformatora Antoine'a. Wraca w 189~· r. na 
polskie sceny z marką paryskiej artystki, występuje wzbudzając żywe zaintere
sowanie stylem gry i swą osobą, aż po kilku latach ustępuje z teatru znu
żona walką i brakiem docer.ienia jej subtelnej kameralnej gry. Odważna 

weredyczka nie mieściła się zresztą w ramach kulis, zakłamania i intryg. 
Z teatrem wiąże ją jednak nadal pedagogiczna praca w Krakowie i Lwowie 
w własnej szkole dramatycznej. - Zmarła we Lwowie 17. XII. 1921 r. 

K11puję dzieła techniczne i me
dyczne w języku polskim i nie
mieckim wydania z ostatnich 

5-ciu lat 

••• 
Księgarnia „Oświata" 

ZEMAN BRONISŁAW 

Bielsko, ul. Kolejowa I 

fa Nikiel Józef i Ska 
ŚLUSARNIA-WYRÓB 1:.ÓZEK METALOWYCH 
Kamienica kolo Bielska, lei. 25·56 

poleca 
dla pensjonatów, sypialni fabry
cznych, szpi1ali i t. p. I ó ż ka 
m et a I owe • normalne 
i d z i e c i n n e m a r ki 
„P E R F E K yu. 

JANUSZ Fr.; Ska 
BIELSKA WYTWORNIA MATERIAŁOW 
UBRANIOWYCH 

BIELSKO, ul. Parłyzanłów 36 
TELEFON 14-48 ; 15-82 

wowskiej Gostyńska (Dulska), Fiszer (Dulski), J. Nowacki (Zbyszko), 
Ir. Trapszo (Hesia), A. Zielińska i Sławińska (Mela), Ordon-Sosnowska 
(Hanka), Czaplińska, Rotterowa (Juliasiewicznwa), Rybicka (Tadrachowa). 
Reżyserowali Zapolska i Pawlikowski. - W Krakowie premiera odbyła się 

15. Xll. 1906 z Słubicką w roli Dulskiej i J. Leszczyilskim-Zbyszkiem. 
W Warszawie premiera 8. I. 1907 odniosła również wielki sukces: „Nareszcie 
ujrzeliśmy w Warszawie nową dobrą sztukę" (Tyg. II. nr 2). W triumfalnym 
pochodzie obwozi • Teatr Zapolskiej" sztukę po całej Małopolsce w 1907, 
wchodzi ona na sceny niemieckie, czeskie, rosyjskie, na naszych wciąż wzna
wiana odnosi należne sukcesy. 

Słuchając „Moralności pani. Dulskiej" odnosi się wrażenie, że autorka 
wtargnęła na chybił trafił do którejbądź z lwowskich kamienic (Anno 1906!) 
uch vyciła właścicielkę mieszkania, rzuciła na stół kuchenny w braku opera
cyjnego i zakasawszy rękawy białego lekarskiego fartucha, zrobiła pewną 

dłonią sekcję mózgu i serca wypruła najtajniejsze włókna, wyłuskała gruczoły 
i stwierdziła bezlitosną diagnozę: zastarzałe, przewlekłe, ostre kołtuństwo 

z wszelkimi towarzyszącemi mu objawami. Stadium beznadziejne nieuleczal
ne ... Nazwa nowoodkrytej choroby „dulszczyzna" schodzi na ulicę, staje 
się popularnym określeniem. Biczowane ostrym słowem „kołtuństwa" głupie 
mieszczailstwo w epoce młodej Polski dostaje teraz nowe piętno. 

Przez trzy akty przewija się galeria typów, dziś przez nas już oglądanych, 
jakby w staroświeckim panoptikum. Mały wstrząs, który zatargał chwilowo 
spokojem bytu tef rodzinki, znajduje epilog rozwiązany energiczną ręką pra
ktycznej pani Dulskiej, której miotła robi porządek z kłopotem zagrażającym 
jej najbliższym. 

Wychodzimy z teatru z przeświadczeniem, że „tam" już jest ład i spo· 
kój, a życie popłynie dawnym wyrobionym korytem! 

Ale dla społeczeństwa sztuka ta, to uderzenie młota rozbijającr uśpio
ny, zakłamany spokój pseudomoralności. Sztuka zdziałała wiele, zdarła maskę 
obłudy i fałszu, obnażyła wstrętne machlojki zatęchłych atmosfer gniazdek 
rodzinnych, ośmieszyła szumnie reklamowane uczciwości tych szanownych, 
pruderyjnych, dusznych ognisk domowych. „Moralność pani Dulskiej" to 
doskonale spreparowany zastrzyk zabijający bakcyle powszechnej społecznej 

zarazy! 

Świece nogrobkowe 
szkło loboratoryjne 
artykuły fotograficzne 
w 

Drogerii „A N IT A" E. Janika 
Bielsko, Kolejowa 2a 

Stanisław Dqbrowski 

że skład jedwabh i wełny 
przeniesiony został na 
111. li Lietop11da 28 

' BRONISŁAWA ŻYDEK 

I 
I 

JEDWABIE i VVEŁNY 

B I At. A, 11 Listopada 28 
. - . . ____ ,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Foto „ŁOBOŚ" wykonuje zdjęcia artystyczne, techniczne 
reklamy oraz wszelkie prace amatorskie 
legitymacyjne w ciągu jednego dnia. 

B I E L S KO, Gen. Stalina 1. - Telefon 10-56 

ARTYKUŁY J'UTOWO-LNIANE 

c::JJÓ~~F ~MlUJIQ)A 
BIAŁA, ul. li Listopada 23 tal. 19-44 .!„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

Uchwycenie pióra zawdzięczała Zapolska teatralnej biedzie; zarabia 
zrazu jako feljetonistka, nowelistka i powieściopisarka z czasem przeradza 
&ię w pierwszorzędną autorkę dramatyczną. Podejmuje problemy piekących 

społecznych krzywd, upomina się o prawa do życia dla nędzarzy, ostrzem 
satyry wałczy z nieprawościami świata. 

Wszystkie jej dramatyczne utwory odnosiły trwałe sukcesy sceniczne: 
„Małaszka" 1887 r., „Żabusia" 1896, „Małka Schwarzeakopf" 1891, „Dziewi
czy wieczór" 1900, .Sybir" 1900, .Życie na żart" 1902, „Mężczyzna" 1902, 
„ T1esowane dusze" 1904, „Moralność pani Dulskiej" 1906, „Skiz" 1906, „Ich 
czworo" 1907, .Panna Maliszewska" 1911, „Kobieta bez wskazy" 1912, 
„Pariasy" 1913, „Carewicz" 1916. 

Po dwuletniej przerwie spowodowanej długą chorobą 1904-6 chwyta 
pióro i rzuca na papier chyba najgłośniejszą z swych komedii napisaną 

w przeciągu 8 dni „Mąralność pani Dulskiej", sztukę, która poruszyła opiaję, 
wywołała zachwyty, ostrą krytykę i wiele dyskusji, a takie okoliczności dzia
łają bardzo dodatnio na powodzenie. To było silne uderzenie. Konrad 
Bakowski w ostrożnej recenzji („Czas" 18. Xlł. 1906) stwierdza wśród po
chwał, że jednak brutalny temperament autorki „sprawić może nawet chwi
lowo wrażenie gorszące"! Lwów, Kraków i Warszawa wystawiają ją z wiel
kim powodzeniem, role wyrastają na mocne aktorskie kreacje. W prapremierze 

w·rallm 111aNA 
lll>W.am1> Mllll)WllZ 
BIAŁA, Plac Wolności 81. p. tel. 1505 

poleca materiały czysto-wełniane 
wysokiej jakości oraz wykonuje 
wszelkie zamówienia. 


