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QAZET A MIAST A KALISZA I JEGO OK·OLIC. 
Z BOZE.I -ł.ABKI 

MY, ALEKSANDER Ili, 
O.ar& i S~modiiertca W117.echrnssyj11ki, K1ól Pohki , 

W1clk1 K111tię F1 nl1odzki, il1I. itd. 1t11. 
Obwiuaczatny w111.y~tk im wiernyw voddaoym Na-

a7a: . · 
D1i1 4 (18) caerwra, w soboroej cerkwi 11&łacu Zi

aoweco w N1u111j ubeconi1ri odbył sii; oroczyscie 11lub 
N1j1kocblli11ego Brat.a Nasaego, Jego Cllsarskiej Wy
Mko&ci, WieliiPgo K1i9l'il\ P~wla Aleksandrowicza, 
a 06tkł Jego Moici, Kr6la Hellenów, Królewolł Al.e
baadrit Jor16w••· 

()ałasaaJ•o ten radoany dla 1erca Naszego wypa
„k i Nlkaanjtc: Alekoaudr9 .Jorzównę. Malionk9 Wiel
•iero 1Uitci1 Pawła Aleksaodrowic:a . minowa~ W1ol114 
K1ifi•• a tytułem Cesar1kit1j Wysokoici, tywimy pru
._.aie, :le 9iernl poddani Naai poł4c111 modły swe go
"e• a N ... mi do W11ecbmoneego i Najmiłoaierniej-
8al• Bora, ateby stałem, n1ezr.cbwi1nem uezfłieiem 
eWan7ł Miłyt•lt Na11emu aerc1l Nowoteóo6w. 

D1111 w Peterahrga dnia 4 (16) c.ierwca w rolla od 
Narod11nia ObryataSA 1889, J•l\nowania xai Na11e10 
claiewi4ty11. 

N1 or11inalo \Vł1&1n4 Jeco Ouarskiej Mo~ci rtk• 
pMJlillDo: 

„&~ICH8UDIBB.„ 
(Praw. Witat.) 

W tych dniach przybłłlkał się 

o którym wiadomogć powził}ść można w L' k-. 
ptdyoji „Kaliszanina". 

N'"UDY! 
Nudy, n&dy i uadyl Wuyaey u .nie na1·ze. 

i. 1 my. bo w„zyi1tkim nam równo d1lkt1cUJ4, a •~zy
acy~my poddali kark ood gniot.ce iob jarzmo, i ~Di pro• 
bujemy oawdL z niego_ 11it otr1, oa4d. A gdy kt~a sm1el
azej oatary,-"f.tlaw1w111y łeb do g6ry. 1•rzec1wko DU· 
dom powsl&Qie i aaiłaj& do walki 1 ,imi pociągri•d za 
1ob• 1 iDDJCb, Lo wkr6Loe 1niecb900oy Jg6Jn, apaL~•· co
fa sit i 1 iiłi• welow4 pokor'- kark znowa na1ma do 

jeru;.tbl& ••tit iatelli1•tneł' ladoośc i na~Hj , składa 
•it 1 pr1w1lt6•, i;ntdałk6w i 1d1I, kt6r1y po 11 okro
i lon4 iiołei• pcl1l1 daieHłj, obowięa!towej pracy , caa · 
Hiil ••1• roaporqdnd awobochiie morę. Odtr4oiwny 

·tWWJ poer-.7 uadtaa iatelli1111tacuH oałowiekow i dla 
prtCJ u4 „,,., 1 pclłl&lje jUIOlł powała& iloió godaio 
ponlfetll1• ,sltvaaJa. , 

Na gwiazdkę 
Bazar szkolny I. - Gałczyńskiej 

zaoeatrzony został 
w duży wybó1· ksi4tek Qziecinoych, do na
h()iefo~t wa, gie1· pedagogicznych, oraz roz „ 
il1aityd1 podarków świątecznych. 754-3„2 

- Z Teatru :Miejskiego. Dowiadujemy sic; z re,,·~ 
nego źródła, że dyrektorowi Cieszkowskiemu udało si~ 
pozyskać dla teatru n aszego na stale jednego . z \\'}bit
niejszych artystów , mianowicie p. H. Knakc Zawadzkiego, 
który obejmie główną reżyserjc;. 

SN-I AD ANIA 
GORĄCE. 

KOP. 60. 
z dwóch dań ·mięsnych, -w dni 
postne z dwóch· potraw ryb
nych; wyd.aje tylko w Han
dlu Win K. A. Heins codzien
nie od li rano do 3 po polud. - Stefan. 

JATKA MOJA . 
mięsna 

v d użyr.h jatkach przeniesiona pod ~~ 21. 
7B0-3-8 Majer Markowicz. 

f' 
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Kalisz - Sobota dnia 20 St7ezni1 
,1 ·Lulqo Stycznia 1896 r. 

Informacyjno.:.. Anonsowa 

WYCHODZI W ŚRODY I SOBOTY. 
- ~ - - · - - - . - .. 

fłS1 . 110 
dwa papierki: rs. 100 i 1 O 'NAUCZY-CIELKA 

·-zgubiono 
w środę, w przejściu z ulicy Kanonickiej, 
Warszawgką do zakładu p. Boretti, ztljd 
przez park na Tyniec i · z powrotem przez 
ulicę Garncar~ką, Warszawską na Kanonic
k<j. 

Przejecha..nie. Dziś rano bryczka, zaprzt;ż< >!U 

11· ,hm konie, jadąc z ulicy Warszawskiej, wpadła _ru 
.-.;tarrn1 lfrnku na kobietę, niosącą \\' koszvku maliny 
\lali.ny rozsypały się po bruku, a kobieta dozmla kk· ', 
l\i-:h .obrażer1 ciała. 

Komi tot 
Towarzystwa Cyklistów 

VT Kaliszu. 
Celem roz winię~ia mało uótąd w r11owa
rzystwie uprawianej turystyki, Ul'Zl}dza w 

sezonie tegorocznym 

.KONKURS 
wyłącznie dla członków Towarzystwa Cy

klistów w Kaliszu. 
Celem zaś uprzystępnienia takowego dla 

wszystkich członków rzeczywistych Towa
rzystwa, wyznacza się trzy zadania: 

1) Nttjwiększtl liczba przejechanych 
wiorst w całym sezonie, bez ograniczeń, 
minimum ozna~za się na 2500 wiorst . 

2) N aj większa liczba wiorst pl'zejecha
nych w niedzielę i święta , · minimum ozna-
cza się na l 80Ó wiorst. . 

3) Największa liczba w.iorst przejecha
nych na wycieczkach niżej 50 wiorst każdo
razowo, minimum oznacza się na SOO wiorst. 

POLKA, 
z eh 1 uhnemi &wiąqectwąllłi, 

znająca konwersacyjnie język 
. niemiecki, początki rosyjskie
go i francuzkiego, oraz wyż
szą muzykę; poszukuj e miej -

• sca na \\'SL , 

RZĄDCA GOSPODARCZY 
.. żona ty, z kilkonastoletnią praktyki} zagra-.__ 
nicą w pierwszorzędnych go9podarstwacb z 
dol>remi świadectwami, poszukuje miejsca 
otl 1-go. lipca I 896 r., oferty p1·os,zę skła
dać w Redakcji nGazety KBliskiej" ·pod 
literami F. B. · 125-a-t 

~---~ PRZYSTAŃ ----J 
W czwartek d. 29 czerwca r. b 

· NOC _CJ;ERWCOWl\. 
OGRÓD PRZESLICZIIĘ ILLUMINOWANY 
B~di1 JHISZfzorn• trzy olhł'z)· 111 i1• halu1 1,\ . 

Ognie · bengalskie i na · zakończenie fajerwerki. · 
Wejście IO kop. 
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Na !>Zpaltach dzienników ukazała się w tych dniach 
w dziale informacji ur;;:;ędowych doniosła wiadomość. 
Oto mi.1isterjum oświaty ma wn!esć do rady państwa 
p r9jekt organizacji szkół wolnych prywatnych typu ~re
-dnh:go, którym pozostawiony będzie swobodny wyb<ir 
u równo języka wykładowego, jak saltlego programu 

"'tlauk: 

~ ... -•= ~ ~ 

W ostatnich c.zasach 11a CJ1111ieluiku. Ty11rn 
i w inuycll miejscowuściad1 · (łkoło 11 .!!odz111y ww: · 
czorem schodził się tłum mauifestant liw , pod i1rt>tek
stem zaspokojenia swych relig;i.inyd1 urz1fr , u krzy
zów i figur, gdzie prześpiewawszy z· początku po
bozne pieśni, przechodził do pieśni rewolucyjnych i 
krzycząc, strze lając i wymyśła.iąe w oliurza.iąey sp··~ 
sób, szedł naprnid po ulicach przedm i eść miasta. 
naruszając późno po półno('y ciszę i spokój pracują·-
vych mieszkaticów. - -

Takie nieporządki cierpiane być nie mogą i do 
rozpędzenia podolmych tłumtiw użyte bę<l<! najenn
giczniejsze środki, a osoby. przyjmujące w nirh 
udział, niezależnie od nienknionyeh skutków 11rzy 
za prowadzeniu porządku silą~ hęd~ karani Dłl zasa
dzie. obowiązującego rozvorządzcu1a p. warszawskie~o 
Oeneral-Gubernatara art>sztem dt) :)-eh mit•s1ę<'y lub 
'kari! do 5(10 rubli, a przy ukazywau1u oporu ('Zluu-
kom poµcji łub wojskowej siłt> ·-- lwd ą ka ra ni sądem 
według pr~w stanu wyi~fkowe.go . . 

Kalisz, du. ~ czcr'Wca 1905 -r. 

Guberrrator M. NOWOSILCOW 

Robotnik w społeczeństwie. 
"Robotnik" - wyraz powszechnie znany, lecz ·roz-: 

maicie pojmow;my co qo tego, j~ jednostkę społe.::rną 
on określa. Kauly .71nas w ogólności dosk<male m.zu-
mic to określenie, lecz żeby robotnik 1m'1gl być inteli~· 
gentnym, tego sobie większa część nie tylko inteligencji,; 
.ale rulWet lijdzi, należących do sfery robotniczej \\'y1 . .' 
bra,zić nie może. 

- Strajki. ód punit:JF-ialku panl!JC beu<JlJ IJcic.
rrJwszechnc:. Piekarze p<JSla\\'ili żądanie ndpoczynku 
~wiątecznegr>, t. J. ż eby pracą_ kr,ńcF-yla się 1\· sobotę 'J 

gridzinie 9 wieczrJrern, a rr,F-p<Jczynala 11· niedziel<; o :~.i 
że godzinie. O\\·ie najznaczniej sze: lirmy .\lystkowski .:
go i ~larszla zgodziły si c; na to p(JJ tym warunk!en1, 
jeżeli i inne piekarnie w ciągu dwr>ch tygodni zgodzą 
się na ten sam czas odp()czynku świątecznego. O ile 
sądzi~ . można, to wszyscy pnwrr!cą jutro do pracy. 
Wczoraj o godzinie 11 przed południem odbyła sic; na
rada fahrykantów ze sztyki~rami . Fabrykanci oświad
czyli, że nie mogą Żgodzić się na podwyższenie zarobku. 

- Z ulicy. Od kilku dni na ulicach naszego 
miasta panuje wzmożony ruch . We ·wszystkich miej
scach publicznych tłumy os6b debatują i roztrząsają 
wydarzenia os.;atniej doby. 

- J!ejna:ł. Wczoraj o godzinie U w półudnie 
rozległ się po raz pierwszy z ganku kościoła .N. M. P. 
Hymn: „Boże, coś Polskę". Jednocześńie wywieszoną 
została chorągiew mrodowa. 

Sewa,.stopol ( listopada. Komunikacja parostat-· 
kami z Odcsą przerwana. S tatki, powracające z Kauka
zu Jo Odesy, zatrzymują się w Jałcie . . 

. Batum 1 listopada. Wszystkie sklepy zamknięte. 
Niema zebrań . 

So.snowice 1 listopada. Strejkują młyny paro
we, .fabryki Dietla, Fitzner i Gamper, Hulczyńskiego, za
kłady Milowickie. 

.Kurhan 1 · !istop?da, Pociąg i już drugą dobę nie 
kursują z CzelabSnska. Przerwano przyjmow anie ła
dun ków dla Rosji. 

Kalisz ~ listopada. Guh~rnatora, w ice-gubernato
ra i policmajstra, którzy pojawili się na placu i obja
śniali ludowi Manifest, tłum ściśle otoczył i kilkakrot
nie podrzucał do g1iry przy okrzykach: „Niech żyje; 
wolność". Wieczorem tłum ]()()(X) osób ze śpiewem prze
szedł przez miasto na wiec. Domy iluminowane. 
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i liiii1. 
Dyrektor i kierownik artystyczny: IZABELLA CYWINSKA 

Kierownik literacki: ANDRZEJ FALKIEWICZ 

MARIA DĄBROWSKA 

adapłacia Krystyny Miłobędzkiei 

• 
o b s a d a: 

Barbara Halina Labonarska Agnieszka Ewa Mildc-i;:rus 

Bogumił Cezariusz Chrapkiewicz Felicja Joanna Orzeszkowska 

Ksiądz Zbigniew Bebalf Witkowa Stefania Błońska 

Teresa Wanda Ostrowska 
Cierniak i Głos I Adam Marszalik (adept) 

Michalina Ostrzeńska Ewa Mirska 
Banasiak i Głos II Zbigniew Kaczmarek (adept) 

Stefania Holszańska - . Janina Węglanówna 

Władysław Lasoń Daniel Ostrzeński 
Właściciel ziemski Zygmunt Fok 

Ceglarski Marek Kostrzewski Marcin Janusz Szydłowski 

Wojnarowski Szymon Pawlicki Wieczorek Henryk Talar 

Reżyseria: Scenagrafia : 

Izabella Cywińska Zofia Wierchowicz 

Muzyka 

Andrzej Bieżan 

Premiera 21 marca 1971 

OD . REŻYSERA 

W pracy nad „Nocam i i dniami" podstawowym proble
mem było pokaranie akcji, która obejmuje lat trzydzieści , 

:~amknięcie tego ogromnego przepływu czasu w przedsta
wieniu trwającym kilkadziesiąt minut. P ierwszym cięciem 

i punktem wyjścia a daptacji jest rałożenie, że liczne osoby 
i wątki powieści Dąbrowskiej mają wartość o tyle i tylko 
w takim stopniu, w jakim załamują się w świadomości 

Barbary Niechcicowej, jedynie pełnej, wyposażonej w peł

nię sam owiedzy boha terki u tworu . To ona j est na scenie, 
a widwwie oglądają j ą tak , jak ona siebie -ogląda. Patrzą 

n a Bogumiła i n iewiele więcej o nim wiedzą poza tym, 
co w ie o nim i chce wiedzieć Barbara; poznają te tylko 
m arzenia i dążenia jej córki, których matka, marząc podo
bnie w młodości, w swoim życiu nie spełniła; nie oglądają 
strajków 1905 roku, lecz uczucia i reakcje Barbary, w y
wołane tymi wydarzeniami, itp. 

KDA 724 n. 7.500 szt. - 3.71 Z-17/24G 

Zadanie realizatorów polegało na scalen iu niespokoj

nego, pozrywanego świata głównej bohaterki. Ale to przede 

wszystkim aktorzy, wnosząc na scenę doświadczen ia wła

. snego życia i znajomość wielotomowego pierwowzoru, 

stworzyli w teatrze „Noce i dn ie". 

Dodatkowy obowiązek realizatorów polegał na p rzy

wołaniu atmosfery tamtych lat, na pokazaniu K alisra jako 

szczególnie żywego ośrodka kulturalnego. Nie wszystko co 

chcielibyśmy o ·tym powiedzieć mogło się znaleźć na sce

nie. Zachęcam widzów do samodzielnego zainteresowania 

się tymi sprawami. Jako zachęta niech posłuży także ni

niejszy program. 

I. c. 


