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Drukiem Księgarni i Drukarni Ka'. 0Eckie1 w Ka ·owicach ulica Warszawska 58. tel. 313-~ 
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CURRY SLASKIE 
" 

Centrali Zbytu Państw. Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego 

w Zabrzu 

poleca 

w dużym wyborze wyroby cukrowe, czekoladowe 

i cukrowo-mqczne po cenach fabrycznych 

SKŁAD KONSYGNACYJNY 

Katowice, plac Wolności 5 - Telefon numer 327-36 

W POŁĄCZONYCH LOKALACH GASTRONOMICZNYCH 

OKRĄGLAKA 
I KAWIARNI-RESTAURACJI HOTELU 

~IV~VIPVIL 
KATOWIGE 
Róg Dyrekcyjnej i Dworcowej 
Telefcny: 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 Z IE N N IE KONCERT ZNANEJ ORKIESTRY W. FIGLA 
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JóZEF PRUTKOWSKI 

MIKOŁAJ GOGOL 

REWIZOR 
Gdyby pra1?rcmiera „REWIZORA" \\' Petersbutgu odb\l:i si~ 

o J<) _dm \\'CzesnieJ, sztuka Gogola mialab! ogromne pO\\·odzcnic. 
Uwazanoby F1 za ka\\'al „primaaprili 'O\\'\" i nik t nie b\ibv ura-
żony, cbrażony, dotknięty. - - -

.\le ponic\\ aż praprem!era odb) la ię I 1) l·\\'ic111·a l83h żad-
n\'ch usprawiedli\\'ień nie bdo. O\\"\'Ch 1 <J dni !\\\ 1etnia zadecvdo
\\'alo o f\m, że „REWIZO-R to nie kawal, a o"tr<1, nieublagana 
~a.tyra na stosunki .ranujc_1ce na ziemiach rosyjski«h pod najmilo
sct\\'szym pano\\'an1em jego \\'ielicze'twa - .\\1kola1a I. 

. Teatr petersburski zd~żylby Ild\\'ct na piern·s1:ego kwietnia 
1J1estcty egzemplarzem sztuki zajęli się cenzorzy, l.!órzy ja krajali, 
przy1111erzah, zwężali, ab\ bvla „do l\\·arzy" <'>\\·uc"m <YO drobno-

• ~ • • w t'"> 

111·~ zcz~n~twa, k_upcO\\·, urzędników slow ·m publiczno \:i, 
ktora me ~m1e b\c obrażona. 

W tym kraw"ieckirn pojedynku igl\ Uo~ola zatriumfo\\'a]y nad 
nożycami cenzora, jeśli nawet wypr-uto grube ~Z\\'\ sat\-r\-czm·. 
pozostała jednak zasadnicza nić przew0Jni<1 w:elkiego auto;-a 
\\"OJna z ·przekupst\\'cm i koltuneri':l. Sztuk.i lcżaia. '.'\ajtrafniejsza 
recenzja padła z ust Cara Wszech-Rosji: 

. - „W_tej ~zt~ce w zy~tkim się ober\\'alo, a naj\\"l(:'Cl'j -mn;er" 
Kim by! ow sm1alek, ktorv ustawił za kurtrna Offrcmne 1.:wie1-
ciadlo i tv 11ie wklęsłe czy- wypukle, ale 1101:111<llile: cz\'ste Z\\'ie1-
c1adlo,. ć<bv po podniesieniu kurtyny, przera.lL'ni -lapo\\'nin, 
tn~sz.n1 ~mszczanre, na wpól -k retyniali czynownicy mogli obc;

rzec - s1cb1e samvch. 
.\\ikolaj Wasiliewicz Gogol urodził sic ,,. roku 180<1 umarł 

'" .n lata później, po ciężkiej dlugotrwalej chorobie ne;wo\\'ej . 
Od roku 1810 b_\'l w Petersburgu kolejno urzednikiem nau

rzycielem szkoły żeńskiej, zastępci;). profesora ilistorii na u;1i\\'er
sytecie. Od 1835 roku poŚ\\· ięca się całkowic ie literaturze. W tymże 
roku powst~1je :,REWIZOR", tlumaczony 11a j~zyk polskC już 
\.\' roku 1882. N owego przekładu dokonał w rok u J t)'.2() rnako
mit_ poeta polski juliaJ1 Tuwim. 

T~, jak to zwykle \\' programie teatralnym, należałoby zanal:
zowac sztukę Gogola, zauvrnżyć że autor, chociaż romantyk, 
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torowa! drogę realizmowi, że Gogol stał się ojcem problematów 
spolecznych na scenach rosyjskich itd. itd. 

Znacznie wygodniej jednak oddać głos Mistrzowi. Niech 
chlaśnie znowu, po stu przeszło latach, kiedy na widowni nie ma 
już spekulantów, łapówkarzy i kołtunów. 

Góra! 

DOKĄD IDZIEMY 

TYLKO 

Tel. 301-08 

DZISIAJ WIECZOREM? 

DO /j2 
\...___/Ja9ateLi 
Katowice, Plebiscytowa 3 

Uwaga! Dla P. T. Publiczności Bytomia, Bę
dzina, Sosnowca! 
W każdą niedzielę i święta odbywają się 

po pał. między godz. 17-19 podwieczorki 
taneczne z pełnym programem artystycznym 

WSZELKIE WYROBY FABRYKI CUKRÓW I CZEKOLADY 

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

P O L E C A 

IF li~ IMI A „ID> A~l lUJ S ~A" 
KATOWICE, RYNEK 11 

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

Bronislall' D(!brows/li 

Państwo,vy Teatr śl~ki chq~c zapewnić znakomitej komedii 
Gogola jak najlepsze opracowanie inscenizacyjne, zarrosil świet
nego reżysera Karola BorO\vskiego. 

Pragnąc zaznajomić publiczność k'1towick<;! z dzialalności~1 
znakomitego inscenizatora podajemy poniżej krc'itk<.1 charaktery
stykę i opis jego działalności. 

Karol Borowski urodził się 27 grudnia 188(> r. Na scenę wstc~
pił w roku 1907, obecnie kończy się rok czterdziesty jego pracy 
w teatrze. Debiutował jako poeta w „Weselu" na sceJ1ic krakO\\ -
skiej za dyrekcji Ludwika Solskiego po ukol'1.cz~11 i u Szkol) Dra
matycznej przy Warszawskim Towarzystwie .\luzycznym. Byl 
wówczas uczniem Mieczysława Frenkla i znakomitego fredryst:
Władyslawa Szymanowskiego. Jako aktor pracowal \1.: teatrach 
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DLACZEGO JEDYNIE WYROBY „HANKA" ! ! ? ? ... , BO 
WYśMIENITE 

i\'.IEZRóWNANE 
CZEKOLADY I CUKRY 

Centrala Zbytu 
Państwowego Zjedn. 
Przem. Cukierniczego 

FABRYKA 
CZEKOLADY 

I CUKRÓW-DOSKONAŁE, WYBOR!'.IE PRALI N KI OWOCOWE 
I DESEROWE 

Cenniki na żądanie. Próbki za zaliczeniem pocztowym SIEMIANdWICE ŚLĄSKIE, ULICA DWORCOWA NR 2 - TEL NR 232-30 

REWIZOR 
Komedia w 5-ciu aktach Mikołaja Gogola Przekład Juliana Tuwima 

Anton AntonO\\ iCL Sk\\otnik Dmuch::u10wskij, 
horoJniczy . . . . . . . 

,\11na A11Jreje\\I1a, jego /ona . 
,l\\:Jria Antonowna. jc_~·o córka 
Luka Lukicz ChlopO\\, dyrektor Slkoly 
żona jeg"o . . . . . . . . . 
An11110~ °FcJ010\\'icz Liapkin-1 iapkin. <;ęJzia . 
.-\:-temij Filipowicz /iemlanika, kuraror insty-

tucyj filantropijnych . . . . . . . . . 
[\\an Ku.lmicz S1pekin. naczeJn:k poczty . . . 
Piotr lwanowiCl Bobczyltski ) r) . 1 . 0 t . k. J ob}·watele 10tr wanO\\ !Cl o JCZ)'llS 'I . 

!wan AleksanJruwicz Chle~takow. urzeJnik 
1 Petersburga . . . . . · 

Inscenizacja i reż\'seria: Karol Borowski 

Kalimierz \\ ichniarl 
I klcna Chaniccka 
Olg-a 13it~lska 
,\\:..rian Jastrzębs'.<i 
Janina Morska 
fiolesla \\ ,\\ ier Lejcwski 

\X 'lady,;law Brochwicz 
Ste[an Rycie! 
Stanisław Gawlik 
7ygmunt \X'ilclkowski 

OSOB\': 
0~1]1, ~lui\IC}' . . . . . . 
l·i1xlor .\nJrejewiu LulukO\\ 
I\\ an Lazare\\ i.:1 Ra.;takO\\ ski 
Zona jego 
'ttLpan I\\ anO\\ iu Korobkin 
żona jego . . . . . . 
St:epan lljict L 'h0\1 iortow, kom1~arz policji 
Swi ·tu110\1 
Dzierżv11urda 

.\JiJ11li11. kupiec 
\\ i,zka. slui\\Cj 
Kelner 

horoJnicLego 

Asystent rcżyserć\ Piotr Poloński 

p ;ll tr I 'olvl!;;ki 

* 
,\Ltrian Biekcki 
Janina Burke 
/b;,;[a\\ Pelc 
Eugenia !( \\ ia tkie\\ i UO\\ a 
Marian Lech 

* • • • • „ 
Kat.mierz Le\\ il:ki 

• • • leli litio 

DckoraL·jc: Wiesław Makojnik 

ln~picjent: Ludwik Sapiński. J "iero\\ nic two pracowni lf.nhkiej 1 mę~kiej: Bronisława Korejbo i Micha! Walcz;1k. 
P~rukar~two: Tomasz Rzeszutka. PollJty modelatorskie: Stanisław Możejko. Ki~ . d1iału elektr. :\lojzy Maik i Kazimierz Lewicki. Br}'..;a.li~r J. n Roman 

KAWIARNIA-CUKIERNIA TEATRALNA , , 
KATOWICE, PIERACKIEGO 4 - Telefon 332-49 

IMI A ~LA SC IE INIA'' 
Rendez-Vous Publiczności Katowic 

POLEC A: wyśmieniiq kawę, wyborowe ciastka - Lokal czynny do godziny 11-tej 
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krakowskim, lódzkim, poznańskim i wileńskim. \Y/ roku 1916 za
debiutowal w Teatrze Polskim jako reżyser nasamprzód \V ko
medii Oavault „MANEKI l", ale prawdziwym wstępem do Teatru 
Polskiego była wyreżyserowana przez Borowskiego popularna 
wówczas w Rosji sztuka Najdienowa „DZIECI \Y/A . IASZYNA". 
Od tej chwili zaczyna się praca reżyserska Borowskiego w tym 
teatrze. \Y/ okresie lat piętnastu wystawił Borowski czwartt:t część 
sztuk granych w teatrach szyfmanowskich, w okresie dwudziesto
pięciolecia. Później po roku 1931, kiedy z ramienia organizacji 
aktorskiej prowadził Teatr Miejski w Łodzi, przeniósł się do 
Teatru Narodowego w Warszawie i wytrwał tam do wybu,hu 
wojny. Do najlepszych jego inscenizacji należy zaliczyć: „To, co 
najważniejsze" i „Okręt sprawiedliwych" Jewreino\va, „Nadzieję" 
Heijermansa", „Cara Pawia" Merezkowskiego, „Cara Iwana 
Groźnego" Tołstoja, „Szwejka", „Rywali" „Dantona" Romain 
Rollanda i wiele, wiele i.onych, które stanowiły rdzeń twórczej 
pracy teatrów szyf manowskich. 

Zmuszony ukrywać się przed najeźdźq w okresie wojny, po
święcił się pracy tłumacza i dokonał szeregu przekładów z teatro
logii rosyjskiej, między innymi słynnej „Pracy aktora nad sobC,l" 
Stanisławskiego. Znakomity artysta śp. Stefan Jaracz w liście 

Nozwo prawnie strzezono 

Gwarantowano no czystym cukrze 

K.uro{ !Jurou _,fli 
reżyser sztuki „Rewizor" 

przedśmiertnym do Karola Borowskiego tak ocenił jego działal
ność artystyczn<J i spoleczn;:i. 

,,Cieszę się, że przetrwaleś swoj<.t dramatyczn<..t tułaczkę 
i że wprzęgasz się znowu \V pracę. ie :v<..ttpię,. że będzie P.o~ 
żyteczna w tych nowych czasach. Byles bowiem o~ swo1e1 
młodości entuzjast(:l powagi pracy w teatrze, walczyles o god: 
ność stanu aktorskiego, tępiłeś artystycznc..t lichotę i uczyles 
młodzież odpowiedzialności, słowem - wypełniałeś niena
rrannie obowi<~zki, jako Polak i obywatel. Niech Ci Bóg da 
dużo zdrowia, abyś \\' dalszym ci(,lgu mógł iść tam, gdzie nas 
powi.nien prowadzić ideał uszlachetnionego człowieka." 

Te słowa Stefana Jaracza najlepiej charakteryzuj<) możm} indy
widualność twórcz<.t i osobist? Borowskiego. 

Mv od siebie pragniemy dodać, że kontakt jego indywidual
ności ·z naszym zespołem przyniósł nam wiele pożyt~~t. .wzoro\\) 
stosunek do aktorów niezwykła wprost dokładuosc 1 precyz1a 
pracv na próbach, ogromna ·pornyslowość sytuacyjna oraz _kapi~ 
talnci umiejętność wynalazcza, to głÓ\\· ~1e ce~!1y metody tworczei 
Boro\\'skiego. Arcydzieło Gogola pow1erzyltsmy \\" godne ręce . 
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CUKRY ŚLĄSKIE 
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. 22-72 

i 29-20. Punkt Sprzed. 29-06 

Poleca wyroby cukiernicze, cukrowa-mączne i czekoladowe 

TECHNOSPRZĘT 
Slasko Spółko Handlowo z ogr. odp. 

C e n tra l ny Punkt Sprzedaży 
na Województwo Slqsko-Dabr. 

wyrobów 
Zjednoczenia Przemysłu Mebli 
Stalowych i Okuć Budowlanych 

KATOWICE 

Obuwie 
luksusowe, 

Kapce, 
Ranne 

pantofle 

w wielkim wyborze poleca: 

FIRM A 

Pierackiegol0/ 8 I Tel. 341-06 S T. S Q L A K 

Mebel stalowy to spotkanie 
higieny z estetyką 

• 
KATOWICE 

ul. 3 ·go Maja 18, tel. 341-41 

• 

Restauracja 
1 Kawiarnia 
Lud o ·w a 

Ciszek Stanisław 

Katowice 
ulica Stawowa nr 11 

Telefon nr 364- 52 

Poleca smaczne śnia
dania, obiady i kolacje 

Restauracja 

W ANTRAKTACH 

BUFET 
TEATRALNY 

foyer I i li piętro 

Kierowniczka bufetu A. Suplowa 

POLECA CZEKOLADY, Cl:\S l KA, 
SŁODYCZE I NAPOJJ: CIIŁO

DLĄCE PO CE'.\iACH BARDZO 
PRi'YSTĘ:P .'\YCI I 

»SA\ \'Vl'« 
Dancing 

Katowice, ulica Mariacka 6 
Telefon nr 311-12 

Poleca wyśmienitą kuchnię 
Codziennie da n ci n g towarzyski 
Koncertuje doborowa ork ie str a 

Polecamy specjalne sale do przyjęć towarzyskich 

Zarząd 
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KSIĘGA.RNIA 

I DRUKARNIA 
KATOLICKA 
SPÓŁKA AKCYJNA 

KATOWICE, WARSZAWSKA 58 

DRUK I DL A PR ZE MY SŁ U I HA ND LU, CZ AS O

p IS MA, DZIEŁ A, BROS Z UR Y, DRUK I BAR W NE 




