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Powszechnu nom Towarowu 
w Poznaniu, Pl. Wolnoi~i 11 

Telefon 511-41 

Poleca w o I br z !J mim wyborze po cenach 
konkurencyjnych 

materiały ubraniowe, sukniowe -
płaszczowe 

konfekcja męska ·i damska 
materiały dekoracyjne 

jedwabie 
kołdry 

adamaszki 
galanteria 

szkło - porcelana 
artykuły sprzętu domowego 

„ drogeryjne 
„ 
„ 
„ 
„ 

papzernzcze 
szkolne 
biurowe 
kosmetyczne 

Księżniczka Czardaszka 
Chcąc zrozumieć twórczo5ć literacką, plastyczną (architek

tura, malarstwo, rzeźba) czy muzyczną jakiegoś narodu musi 
się poznać kraj, w którym ten naród żyje i tworzy. Francuski 
hi :;toryk, krytyk i filozof, Hippolyte Taine (1828-1893) starał 

się naukowo wykazać, że dzieło sztuki rodzi się z klimatu, rasy 
i środowiska, a jeżeli swemu odkryciu - - jak to się zdarza czę
sto uczonym odkrywcom - dał tak wielką wagę, że ona za
słoniła mu, a przynajmniej zmniejszyła znaczenie indywidual
ności ludzkiej i talentu czy geniuszu w powstawaniu dzieła -
to Iakt ten w niczym nie zmniejsza wartości jego wywodów, 
co najwyżej je modyfikuje. „Księżniczka Czardaszka", jak 
sam tytuł wskazuje, za motyw przewodni swej muzyki wzięła 
narodowy taniec węgierski, czardasza. 

Nie znam na tyle muzyki ani folkloru węgierskiego, bym 
mógl tutaj wyrokować czy szczep madziarski, który ze stepów 
Mongolii przywędrował na wielką dolinę, rozciągniętą nad Du
najem i Cisą, przyniósł już ze swej azjatyckiej kolebki podsta
wową melodię czardasza, czy przyjął ją dopiero później, skąd
inąd. W każdym razie w melodii tej zamknęło się wszystko: 
melancholia węgierskiej „puszty" (stepu), na której jak na wiel
kich pustyniach Sahary czy Gobi lub na morzu zjawia się w 
rozedrganych falach powietrza miraż -- fata-morgana, dzika we_ 
sołość bujnego szczepu pasterskiego, gorący południowy tem
perament i zmieszany smak rozgrzanego słońcem wina i ostrej 
palącej jak zmysłowa namiętność, papryki. Czardasz ma mu
tatis mutandis coś z naszego kujawiaka, który z tęsknych, me
lodyjnych tonów przechodzi w huczną nutę taneczną, by za 
chwilę znów rozpłynąć się w smętku melancholii. Oczywiście 
melodia czardasza jest bardziej zmienna i silniej zróżnicz

kowana. 
Nie byłaby „Ksi ę:ż.niczka Czardaszki" operetką, gdyby obok 

czardasza nie królował w niej bardziej nam znany i silniej, 
choćby dzięki muzyce Chopina, wkorzeniony w serce i ucho 
polskie walc - wcale nie węgierski, ale poprostu wiedeński 
walc. Libretto, od lat kilku tak u nas popularnej „Czar
daszki" to pod bardzo nowoczesnym przebraniem i operetko
wym kostiumem odwieczna bajka o Kopciuszku, który we 
wspaniałej tualecie zjawia się na dworze królewskim ( tutaj 
tylko książęcym), aby oczarowawszy wszystkich zdobyć serce 
(tutaj już dawno zdobyte) królewicza następcy. Wprawdzie 
n ;e m a w „Czardaszce" złej machochy i zawistnych sióstr, nie 
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ma czarownicy ani szklanego pantofelka, jest zato zwykły ba
lowy - ale kiedy te bajkowe akcesoria zmienimy na cały ar
senał techniki librett operetkowych, a raczej odrzucimy jedne 
i drugie, pozostanie rdzeń ten sam, 1 owinięty około odwieczne
go motywu. 

Oczywiście tak jak Kopciuszkowi i Sylwie Varescu nie 
wszystko idzie tak od razu jak z płatka, zachodzą momenty 
„tragiczne", jak zawsze w operetce roztopione w mniejwięcej 
wesołym śpiewie i tańcu, mamy wreszcie zakończenie w po
staci dwóch zakochanych i rozśpiewanych par narzeczonych. 

Nie należy uprzedzać faktów. One same przemówią, a n.
czej zaśpiewają i zata11czą do widzów .i słuchaczy, którzy naj
lepiej ocenią czy teatr Komedia Muzyczna dobrze postąpił, wy
stawiając „Księżniczkę Czardaszkę", mającą także u nas swoje 
wielkie tradycje - oczywiście wielkością operetki. 

Jako Sylwę zobaczymy po raz drugi na naszej scenie Ja
dwigę Kendę, która już w ,,Królu włóczęgów" w roli diame
tralnie różnej, niemal dramatycznej, oczarowała widzów swą 
ujmującą aparycją i pieknym, doskonale wyszkolonym głosem. 
Jadwiga Kenda jest nietylko artystką filmu ale i śpiewaczką. 
W ub. sezonie w Łodzi z ogromnym powodzeniem przez 75 
wieczorów śpiewała Hannę Glawari w „Wesołej wdówce" obok 
paru innych partii operetkowych, śpiewanych z niemniejszym 
powodzeniem. 

Partnerem jej w roli księcia Edwina będzie Mieczysław 
Wojnicki, znany doskonale naszej publiczności ze sceny Te
atru Wielkiego (Opery). \!'/oj nicki jest artystą dramatycznym, 
·śpiewakiem operowym, operetkowym i rewiowym. Pomimo 
młodego wieku artysta ma za sobą dorobek ról ze wszystkich 
trzech zakresów: w Wilnie grał Franciszka Villona w Królu 
włóczęgów", w Białymstoku w r. 1945 był czynny w dr~macie 
i w operetce, a w Poznaniu obok partii operowych w „Strasz
nym dworze" i „Hrabinie" Moniuszki (Dzidzi), śpiewał szereg 
prowadzących ról w „Wesołej wdówce", „Krainie uśmiechu", 
„Zemście nietoperza", wreszcie w tym już sezonie w „Wino
braniu", wznowionym z repertuaru ubiegłego roku. 

W roli hr. Boni przedstawi się publiczndci poznańskiej 
Michał Ślaski, podobnie jak pani Kenda, pozyskany z komedii 
muzycznej w Łodzi. Ślaski był partnerem Jadwigi Kendy 
w „Wesołej wdówce", tejże samej „Księżniczce Czardaszce", 
~piewał zresztą we wszystk ich operetkach przez zgórą czte
rysta przedstawień. Artyści ci wystąpią w otocze niu znanych 
dobrze sił naszego zespołu, zarówno Teatru Nowe go jak i Ko
medii Muzycznej. 

Dyrekcja postawiła sobie jako zadanie , dając w Komedii 
Muzycznej, repertuar „lżejszy" - urozmaicić go jak najbar-
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dziej, dobierając wszystkie rodzaje, od dawnego wodewilu za
czynając, a na operetce i komedii mużycznej w ścisłym słowa 
znaczeniu kończąc. 

„Księżniczka Czardaszka" jest pierwszą operetką jaką tutaj 
zobaczymy. Jest to więc do pewnego stopnia próba i ekspe
ryment. 

Reżyserował „Czardaszkę" tak samo jak „Króla włóczęgów" 
dyr. Szczerbowski. Oprawę dekoracyjną dał prof. Stanisław 
Jarocki. Dołożono wszelkich starań, aby rzecz przedstawić 
jak najlepiej, jak tylko na to warunki dwóch naszych scen po
zwalają. Rezultat tego wysiłku oceni fachowa krytyka i pu-
}'.czność poznańska. Od tej oceny zależeć będzie czy po „Księż
niczce Czarclaszce" zobaczymy na scenie Komedii inne jeszcze 
operetki , a w zamierzeniach dyrekcji - zdradzimy tu tajem
nicę - są takie pozycje, oczywiście uzależnione od powodze 
ni a pierwszego eksperymentu w tym kierunku. 

WŁ. ALEKSANDER KACZMAREK 

POZNAŃ, MIELŻYNSKIEGO 19 
TELEFON 43-01 

Jerzy Koller 

WE LNY 
UBRANIOWE 
PŁASZCZOWE 

PELIS OWE 
SUKIENKOWE 

JEDWABIE 

WYKWINTNA BIELIZNA DAMSKA 
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Porcelana - Szkło 
f I T. H. BAREŁKOWSKI 

i'lllllllllłil I Poznań, Kraszewskiego 3 
' Telefon 64-07, 64-08 

Futra-Lisy 
~ Własna pracownia kuśnierska 
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. \ właściciel: w. WILCZEK 
Poznań, Sew. Mielżyńskiego 12, tel. 94-02 
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KSIĘŻNICZKA CZARDASZKA 
Operetka w trzech aktach 

L. Steina B. Jennbacha w przekładzie Aclelaidy Kitschmann 

opracowaniu L. Sliwińskiego 

z muzyką k KALM ANA. 

O~O B Y : 

Sylwa Varescu . 

Leopold Maria ks. Lippert - Wevlersheim 

Anhilda, jego żona . 
Edwin, ich syn . 
Hrabianka Stasia Eggenberg . 
Hrabia Bonifacy Kanczianu 
Feri von Kerekes 
por. Ronsdorf 
Kisz, notariusz 
Mac - Grawe 
Juliszka . 
Miksza, kelner 

Tancerki, gości e- publiczność 

Jadwiga Kenda 
(Zenon Laurentowski 
l Władysław Bratkiewicz 

Kazimiera Plucińska 
Mieczysław Wojnicki 
Ada Zasadzianka 
Michał Slaski 
Władysław Oksza 
Zbigniew Graczyk 
Eugeniusz Kotarski 
Jan Rw:ek 
Elżbiet.a Lityńska 
\Vładysław Konarski 

Reżysena: Zbignie w Szczerbowsk i 
} 

Dekoracje: Stanisław Jarocki 

Chore ograiia: Bronisław '.\.1ikołajczak _ Kiero'\\"Jlik muzyczny: Franciszek Jamry 

8 

I 
Kierownik lit.er ck i : dr Jerzy Koller 

-- - - -

I 
.„.:I 
w.. 

9 



Lekkomyślna Siostra Komedii 
Ludziom teatru i miłośnikom literatury doskonale znaną jest 

pierwsza i jedna z najlepszych komedii Włodzimierza Perzyń
skiego: „Lekkomyślna siostra" Napisał ją młody, mający, 

w swym dorobku literackim jeden nieduży tomik wierszy po
eta. Sztuka została w dwóch tygodniach zakwalifikowana do 
grania, a w sześciu wystawiona we Lwowie za dyrekcji Tade
usza Pawlikowskiego - w doskonałej obsadzie: z Ferdynan
dem Feldmanem, Ireną Solską, Konstancją Bednarzewską, Ja
nem Nowackim i in. Tak wygląda w praktyce owa, i dziś po
wtarzana legenda, że „łatwiej jucznemu wielbłądowi przecisnąć 
się przez ucho igielne", aniżeli polskiemu autorowi dostać się 
na scenę. 

Znamy treść tej, klasycznej już dziś nieomal, komedii pol
skiej: rodzina wypchnęła młodą dziewczynę - trochę fantast
kę, trochę poetkę, może odrobinę histeryczkę za mąż, za nie
kochanego, choć bardzo zacnego człowieka. Młoda mężatka 
i matka w parę lat po ślubie rzuciła dom, męża i dziecko aby 
- niewiadomo po jakich przejściach - zakończyć pierwszy 
rozdział swej kariery jako ,,przyjaciółka" w tym zmienionym 
nieco słowa znaczeniu - starego i bardzo bogatego hrabiego 
w stolicy Austrii, we Wiedniu. Po niejakim czasie, ku zgor· 
szeniu i przerażeniu najmilszej rodziny, ta „lekkomyślna sio
stra" zjawia się znów na bruku warszawskim, poprostu prag
nie zobaczyć dziecko. „Rodzinka" poza mężem, który go~ow 
jest nawet przyjąć zbłąkaną małżonkę zpowrotem, staje na 
głowie aby „skompromitowaną" siostrę wykurzyć jak najprę
dzej z Warszav•ry, nie troszcząc się co się z nią dalej -;tanie. 
Tymczasem pada grom: dzienniki donoszą, że ów stary hrabia 
austriacki umarł i cały swój majątek w wysok:Jści mXnn,1 gul
denów austriackich (400,000 dolarów w złocie) 'l'.lp i sdł <>wej 
przyjaciółce. Może ją kochał ostatnią miłos ną, pono najsil
niejE:zą, może nie miał rodziny, może chciał tej rodzinie zrobić 
na złość - któż to wie? Teraz sytuacja zmienia się: rodzina go
towa przebaczyć „grzesznicy" i przyjąć ją i jej milion na swoje 
łono, nawet bez warunku powrotu do męża. Cóż kiedy „lekko
myślna siostra" była niepoprawnie lekkomyślną i - sukcesji 
nie przyjęła. Wobec tak cyniczl1ego zdeptania „najświętszych 
uczuć rodzinnych" rodzina wypędza ją - - i to już bezape
lacyjnie! „. 

Ale dlaczego mówią o tym tak obszernie? Otóż taką „lek
komyślną siostrą" - poza zakończeniem - jest w teatrze -
operetka. 
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Pochodzi z doskonałej rudzrny teatralnej, z rodzicó " tych 
samych, których poważnymi, moralnie (nie bez wyjątków) pro
wadzącymi się dziećmi jest: tragedia, dramat i komedia serio. 
Spokrewniona jest bardzo blic,;ko z operą, z którą nieraz wy
mienia wykonawców - ale cóż począć! - jakkolwiek zrodzo
na w Paryżu i pod słonecznym niebem Italii, ma właśnie pre
dylekcję do Wiednia, a przez miłość do naddun.ajskie j stolicy, 
t akże do dwóch innych dawnej Austro-Węgierskiej monarchii: 
do Linzu, a może jeszcze bardziej do Pesztu. 

Jak „lekkomyślna siosrta" Perzyńskiego, operetkct mct wie l
ką słabość do arystokracji. Wyjątkowo tylko zniża s ię do ja
kiegoś „Barona cygm1skiego". Jej zwyczajna i preferowaną 
sterą są wyższe tytuły. A więc: /1 Wielka księżna Gernlstein" 
Offenbacha, by od tego „króla" operetki zacząć, a potem jak 
z rogu obfitości sypią się: „Królowa Cyganów", „Hrabia Luk
semburg", „Księżniczka Czardasza", „Księżniczka Cyrkówk1J". 
„Hrabina Marica", wreszcie „Care\\'icz". 

Możnaby wprawdzie podejrzewać, że operetka dlatego ma 
tę słabość, bez względu na zmiany polityczne i społeczne, za
chodzące w świecie, do arystokracji - że w epoce jej szczyto
wej kariery w przedwojennym (w znaczeniu pierwszej wiel
kiej wojny światowej, tj. przed r. 1914) Wiedniu, Peszcie czy 
Paryżu ta właśnie sfera ary~.tokratyczna miała pałace, wspania
łe parki, stroje wykwintne i klejnoty, prawdziwe lub sztuczne , 
ale bardzo błyszczące . 

W ostatnich czasach nawet tego było już za mało i operet
ka wkroczyła na dwory królewskie i cesarskie, Józefa II-go 
w „Krysi Leśniczance", Ludwika XV-go w „.Madame Pompa
dour", aż pojąć trudno dlaczego żadnego z kompozytorów ope
retkowych nie skusił, tak cudownie na libretto nadający s'.e 
,,Król" Caillavet' a i Flersa 

O peretka nienawidzi szarzyzny mieszczańsk i ej, uniku jej 
1 już raczej schodzi do ludu, który swoimi barwnymi kostiu
mami, egzotyką folkloru, pieśniami i tańcami daje równie 
piękne, a może bardziej jeszcze malownicze i barwne lio. vVL:
dy powstają najrozmaitsze „Piosenki tyrolskie", „Ptaszniki z 
1·yrolu" itp. 

Operetka , jak wszystkie ,,lekkomyślne siostry" ma równi~ż 
wielką słabość do armii i munduru. Z tej słabości rodzą się 
najrozmaitsze „Czary munduru" i „ Manewry jesienne", jej 
zawdzięczamy „ Wiktorię i jej huzara", „Córkę pułku " . Czasa
mi „lekkcmyślna siostra" teatru zaawanturuje się aż na daleki, 
egzotyczny kostiumami i melodiami Wschód ·- i w tedy prze
biera się na „Różę Stambułu", „Gejszę", „Bajaclc rq„, \ ę ruje 
na rtwór .,Mikada" i do „Krainy uśmiechu" .„ 
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Operetka, jak wszystkie ,,lekkomyślne siostry" ma fatal· 
ną opinię, chociaż naprawdę nie robi· nic innego (tak samo jak 
i w komedii Perzyńskiego), jak jej poważne siostry teatralne. 

Gdy weźmiemy niektóre „lekkie" -- widocznie istnieją tak
że .,ciężkie" - komedie, a jeszcze bardziej „farsy", to tema
tyku ich jest o wiele bardziej śliska i ryzykowna. Przypomnij
my sobie bodaj „300 dni", „Damę od Maksyma", „Lulu", „Czy 
jest co do oclenia", „Wilkołaka", a nawet już nie. farsy ale 
komedie: „Kobietę bez skazy", Zapolskiej czy „Mam.cin do 
wzięcia" Grzymały Siedleckiego. Tak daleko posunęła się 
operetka chyba tylko w „Cnotliwej Zuzannie". 

Ale wróćmy do tej „artystokratycznej choroby" operetki. 
Występują w niej hrabiowie, książęta, królowie i inni m~n~r
chowie. Otóż operetka pierwsza miała odwagę pokazac ich 
od strony podszewki, w szlafroku i pantoflach, pyjamie i ko
szuli nocnej nawet. Tak jak paryski Jacques Offenbach (1819 
do 1880) pierwszy odważył się w „Orfeuszu w piekle" i „Pięk
nej Helenie" wyśmiać: Olimp grecki i mitologię z dodatkiem 
wszystkich herosów trojańskich, tak operetka pierwsza pozwo
liła sobie wyśmiać arystokrację i panujących. 

Kiedy car Aleksander przyjechał na wystawę paryską, wy
sir1wiono w stclicy Francji z niebywałym przepychem i sukce
sem „Wielką księżnę Gefolstein" Offenbacha, w której fanta
styczne triumfy święciła MJJe Schneider. Diva cz_w.ór~ą swy~h 
pysznych białych rysaków przybyła na plac wyscigow t sk1~
rowała swój pojazd na miejsca zarezerwowane. Zatrzymał .ią 
oricer, tłumacząc że miejsca te są przeznaczone tylko dla dwo· 
rów i ich gości. „Jakto? - zawołalaa śpiewaczka - pan za
trzymuje mnie, „Wielką księżnę Gerolstein?" „Pardon, mada~ 
me „ - zawołał oficer i przepuścił powóz artystki„. A Paryz 
śmiał się„. 

W Paryżu w ·terach krawieckich istniało określenie: „com
me une reine de J'operćtte" (jak królowa z operetki). co ozna
czało strój pozornie bardzo w paniały, ale raczej pstrokaty 
i nie w wytwornym stylu i guście. 

VI/ \Vicdniu, stolicy najbardziej sztywnego dworu, na któ; 
rym jedynym już i ostatnim w Europie , obowiązywał .'.'ceremo
niał hiszpai1ski", dawno zniesiony nawet w H1szpann - ope· 
retka miała c;woie królewstwo. \Viedeń był roześmiany, na 
dworze działy się różne „operetko we" historie , jak małżeństwo 
wdowy po arcyksięciu Rudolfie (jego historia to już nie by~~ 
operetka, C:.le mówiąc stylem Zapolskiej „tragifarsa") Stefann, 
córki także dość operetkowego króla belgijskiego, Leopolda, 
przyjaciela dawniej baletnicy Cleo de M~rod:~ - z w~~ier~k~m 
hrabią Lonyay. Tutaj w Volks-Theater, Carl-1 heater 1 m. sp1e-
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wały ulubienice i występowali ulubieńcy operetkowi tacy jak 
Nestroy, Girardi, Mitzi Zwerenz, Hansi Niese-Jarno i w. in. 

Z 'Wiednia operetka promieniowała na wszystkie prowin
c~onalne stolice dawnej monarchii Austro-Węgierskiej. Lwów 
konkurował poważnie z Warszawą, i kiedy tam królowały Ka
wecka i Messal, Redo - Lwów szczycił się Miłowską, Schup
pówną, Kliszewską i KaE:prowiczową, jakkolwiek pierwsza 
i ostatnia z nich należały również do opery. Kai:;prowiczowa 
śpiewała tak trudne partie operowe jak „Halka" (partia tytu
łowa), „Dama pikowa" Czajkowskiego, Lucia w „CavJ.lleri3 
rusticana" Macsagniego, Eudoksia w „Żydówce", czarownica 
w ,,Jasiu i Małgosi" . Małgosię śpiewała wspaniała w operetce 
Kliszewska, a Miłowska obok najrozmaitszych Si2blów i pa
ziów królowej Navarry była jedną z najlepszych i głosowo 
i aktorsko Mussette, jakie mi siP; zdarzyło widzieć w „C rgane
rii" Pucciniego. 

„Lekkomyślna siostra" teatru dzieli jeszcze pod innym 
względem los swej wielkiej i poważnej, nieraz poważnej aż do 
nudów, siostry - opery. Obie są pod obstrzałem, obu poważ
na, naukowa krytyka stara się wytłumaczyć, że się absolutnie 
przeżyły, że są nieartystyczne, że nie mają racji bytu itd. itd. 

A publiczność? Publiczność kocha namiętnie obie siostry. 
I tę poważną i tę lekkomyślną. Krytyka mówi swo~e. a publi
.czność robi swoje. Lubi - to jest właśnie ta prawdziwa mi
łość - operę i operetkę razem z ich wadami i śmiesznościami . 

Owszem, kiedy Mira Zimińska robiła swą klasyczną, niezapo
mnianą parodię „Traviaty", publiczność zaśmiewała się do łez, 
ale na prawdziwą, nieparodiowaną „Traviatę", waliła - jak 
mówi Antoni Fertner - „drzwiamy i oknamy" i nic jej to nie 
przeszkadzało, że „osiwiały ojciec twój" Alfreda rozpacz:i.ł 
w takt melodii walca, a biedna Traviata-Violetta kasłała i ko
nała do taktu muzyki i śpiewała głosem jakiegoby jej pozazdro
ściła najzdrowsza kobieta: „Zegnajcie przyszłości urocze ma
rzenia, twarz moja pobladła, śmierć krąży nade mną"„. A je
żeli tym ,,osiwiałym ojcem" był taki boski śpiewak jak Batti
stini, czy nasz Adam Didur w swej najlepszej fazie, jeżeli tę 
Traviatę śpiewała artystka piękna i o pięknym głosie, publicz
ność szalała i płakała, mało troszcząc się o to, co o tym wszyst
kim myśli „poważna krytyka".„ 

I taksamo proteguje publiczność „lekkomyślną siostrę ' 
Opery przez wielkie O - operetkę. Nie martwi się , kiedy 
książę (inaczej w operetce przecież nie można) Daniło śpiew:i. 
nie z wielkim sensem, a jeszcze mniejszą poezją: 

„Jam od Maksyma gość, 
tam mnie kochają dość" „. -
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lub kiedy w „Strzeleckiej Lizce" („Schi.itzenlieserl") jeszcze 
mniej mądry amant „wygłupia się": 

,.tyś pchła, tyś pchła 

mnie do rozpaczy tej''.„ 

(choć ma to oczywiście znaczyć: pchnęła ... ) 
Powiedział niezapomniany Boy-Żeleński: „Publiczność (m o

że nie wszystka, ale bardzo poważna jej część napewno! -
dopisek mój) przychodzi do teatru gapić się i śmiać· - a kied 
jej każą myśleć i zastanawiać się, odpowiada: rączki całuję! to 
ja potrafię w domu i zadarmo!"„ 

„Lekkomyślna siostra" zatem stara się - ile tylko i jak 
tylko może - aby publiczność miała na co „gapić się i z czego 
śmiać·. widzi w tym słuszną swą rację bytu . 

A teraz zapytajmy czy to taka zbrodnia? Czy to taka wi
na, jeżeli ktoś, uczciwie przepracowawszy dzień - przecież; 
mówimy ciągle o pracy, o świecie pracy itd. - chce przez dwie 
czy trzy godziny w teatrze zabawić się i pośmiać? Jeżel i ten 
śmiech jest zdrowy, jeżeli tematem jego nie jest ani pornogra
fia, ani wyozydzal).ie kalectwa - pozwólmy się ludziom śmiać. 
Przecież pono tylko źli ludzie nie śpiewają i nie śmieją się, 
a śmiech odróżnia nawet (??) człowieka od zwierzęcia. Prze~ 
baczmy zatem ,.lekkomyślnej siostrze" teatru jej lekkomyśl
ność i wiedeńskiego hrabiego, zwłaszcza, że bardzo często z tej 
lekkomyślności korzysta jej poważniejsza rodzina teatralna, 
którą zasila chętnie i bez urazy z funduszów „wiedeńskiego 
hrabiego" . Bo to także była racja bytu lekkomyślnych sióst1 
i wied0ńskich hrabiów, dopóki pierwsze i drudzy istnieli. .. 
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ElrGANCKĄ I MODNĄ 

GALANTERIĘ DAMSKĄ - GALANTERIĘ MĘSKĄ 
KONFEKCJĘ DAMSKĄ 

Tel. 95-59 

poleca korzystnie 

wł. ST. SCHAEFER i S-wie 
Poznań, ul. Paderewskiego 1 Tel. 96-51 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

)( Na sezon zillD&UJq poleca ~ 
)t Welny JamsLie na suLienLi i pelis, )t 

~ Maferial, uLraniowe oraz ąalanłeria sLórzana ~ 
5 ~" ~ I'. • cl" ~ x CJzyn1ansllt t ua )( 
~ '.f>oznań, '.f>lac C)J9o/ności 10 ~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~~~~• 

Po cenach 
GABINETY 
JADALNIE Magazyn 

konkurencyjnych 
Mebli 

w solidnym SYPIALNIE T. MACIEJEWSKI 
wykonaniu POZNAŃ 

poleca KUCHNIE ul. Wrocławska 14 

Meble wyściełane 

Specjalny 

Dom pończoch 
oraz wytworna galanteria m ę ska 

ST. MŁODZIKOWSKI 
Poznań, Czerwonej Armii 9 

TELEFON 93-93 

PRACOWNIA FUTER 
WŁASNE MODELE 

WYTWÓRNl"
RĘKAWICZEK SK ÓRKOW. 

li2>@Zlill.sl~. li\(1). IF@elfil.m ~~.Tel. 75-95 
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ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE. PEMAR" M. Paetz 
POZ.NA!( MOSTOWA 11.-TEL.20·58 i 49-77 

'//////////////////////////////////////////. 

1840 Drukuall Wydawnl~:r:a, Pozn3ń I\ 0397 


