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przyjmuje fnteresantów w sprawacI! re..
N a Ioi e II ł li II a przed i wśrÓ(f teksttt za wIem petit. lub j egGl
dakcyjnych od M-tIj 00 2-91.
mfejice l Mk.; reklartty za te~sfa!11 'l,() f'~ll.; zwy~~ Ij1~ 3) feli.
er.oozi ccd:deł1ilie PO'~dIlJu, w' Jl1edzlełe Tłwięta' rabG.
..",•. ltękf~iSÓWtna.!eSł:ian:vchl'~~J... nie zwraca. _ Rekopls1'
nekl'«ogja 40 fen.; Ogło3zenia dmuae i fen. za wyra;;.
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.
.-.,.,g a~...eo.
nuli",8 01l1)S:;&Il{a najllmł~l 4{) fell••
~~~~.:rDtit1łSl '~iif 2JilĄ_'~~~~~
,{ęcznie 60 kop.

, ~ Jle,daktor
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J._

R,nłł!ł '~JtU2[)Ó1"
II, oiłnnri0l- , ·'~ię~.~~~.·l,;~~~~.,.m.~a~.~f~;~.Y~J. ~:z~ P::~~.~;: ;lk~11!!~~~!r~~~~h~d ~dS ~hl~Ś~~~by~ ~rt!~::~:~o~il>Fmti
wojsk-grecki&
-Ił
. fi tS Hu .~;. "ma s::~~. ku~~~o~zunlet:zowl Woły~sl'tle- smy na nieprzyjacielu masę bronI, amu~
. W sali posiedzen'parlam, eniu ~re-

ULClIU

t<)mu. i~dnakze:-~'stanowlska
W· ~~e.go
-l_o
Et
.~
h ' " sprzymlerzo~ nkji i. innego mater,:ału wou.nne"o.
.~
Et
roz kwaterowafy się d\me kom-(W oświetleniu majora E. l'vIorathal~. -t ;:fiy.cr;r~o~E..sta~Y:t~le~ac., wia!,~,
/. '
centrum i na lewem skrzydle pomyślne. p.an}e marynarzy.R?ąd grecld zfto.ł~1)
:..
'
,,' .' . '
" "
",,~o.wmeż lp.omlędzy hn}ą ltole]ową
dla nas starcia rekonesansów, Wzięli... S1ę
dd
.
e; ~
;. Osma bitwa nadlsonzo zakończyla~<>:oLwów. Brody':;', J)niestrem armjagen. śmy kilku jeńców. Atak nieprzui.Acielski,' k 1!l6. o anie wt~dzom wojskowym
•
.'
l- gUJ'ąc m'
nawet .na
uwar:1ę'" . B" l, '
SJoal .1cY..Jnym
i 2lokomofyw
'tę. me zaSiU
Y. .•
.. ''''. cI • ..... oen
;rm... Q-- 1• 'hT•. a"oH,mera zO" P?party oimiem karabinów maszynowych,
k l .55 w.agq~nów
P
)~'kc~sem ~lochÓ"N. Mały odCinek sta·"-:"f'~stąf"·. ata~aI).e'~· przez znaczne siły'
pOwiódł się. Na pozOstałych frań" ~:ze~~zu o:~fsk~l iręus - Larissa dla
;l~wisk!pqloźo~ych J:la. drod 7e k.uTry~
niep~ade " .,. ·"o.Pozycje zostały utrzy"
fach nie. ząszło nic waznego.
.
je·stow~,~()~tal.Slę w ręce n~c)eralących. man " .." pr . ,\V:lięty W porę k()ntr : ;
Z front,u w15ch", niego.
Z~topi~łłee U dlkr.ęłów .....,'"
Tl'Zyd:Z;les,c,l Aw~e .bl'yglldy,. hczą.ce ~'stl= atli
okol~9h, Naraj6wki skró.cił l.
' s y j s l k i c h..
mie . przeszło C WIe re ' mlI~n~ z,?ł~ler:zy,:: ~po...; ~..:J linl$:~fr-Ontu sprzymierzonych"
Sprawotd,awca woj-ef:liły herlińskie"
.
Pisma szwajcSl'sllie' otrzymały II
ą
zostałr.. ~f{.ro.m..~..dz.on....e. n. a m~,!l.elkleJ p~z~"c;d...a._.l.ą~.·.:".~yn.·'.'. pr '. ".'." znaczn. zdob.yC. zw go "Lokal Anz." donosi' Pod datą,21 Petersburga
wiadomości, że na Morzu
strzem.. powodz~wa ~,?ahC}l po~łu;;"!ją,, Jenc~ i kal'~:ch maszynowyer. Ty· października:
Czarnem . zatonęto 11 ókJ'ętów, które wysię obecnle.taktYl':ą.ktorą nazwac·n.1E~siące,:trupów . _ ywa pola walk.
"Po ciężkich wclkach ostatniCh dni
płynęły z SewasfO-pola i Odesy ku brze-:żytakfykąJoffre'a . Była. ona wYV róbo ;.
. .Na froncie-;o'iarcyks. Karola natarcie zamienm rosianie stanowiska swe' na
,>vana w ~al~e w. SzalPpanji, nast~pi·.;:1
ros~j~kie takż:e;;nie pow' cdto się., Nie- zachodnim br'zegu 5tOt;hodu na przy'! gom kaukaskim ..
Według ogólnego przekci,nania ulezaś prz~meslOna l namne fronty koah~
tylk<i hie ustąpmńo tu ani krokiem ale cz6łki mostowe. Stanowiska te zostały
gły one zatopien~u przez nremieckb ła
cyjne. Przez czasjakiśpJ'zęch,:"nicy,!sią- jesicze:posunię:tosię naprzód w ,okoli.. wczoraj na szero!wści 2 klm. zdobyte,
dzie po~wodne: . To.pedowce rosyjskie
gali swą bezlitosną taktyką ma~o,,!ą pe
caćh Smotreai Comana, oraz pod KirJi..przyczem wzięto do niewoli przeszło 100
Wrte niezn(iczne . sukce~y, . ros a.me !labahą~Rósjanie zrezygnowali już z moiju:~ów i zabranokarabhny maszynowę, .. P?s;ukuJą .oh,:crne sprawców tych zatowet pQwazniejsze.odim\ycp•. gdyz u nIch '.Iiw()sctidobyc~aLwowa.lchdowódz.. Rosjanie przeszli do konfl'natarcia, które' męc.
~aśnieszaro\vanie .•. nia.terjatem.,~udz:kim:two wojskowe. pragnie jeno. tyIkozape-;! .odbyto się w czterech atakach' częśdo·
'1 ·Proces· Genadjewa.
-.ła,tvJielszem byto, nlżgdzleh:dzl~];. .'
',wnic sobie :jaknajwygodniejsze stanowi- . wych. Zostały one wsz9stkie . odparte.
Do ;. Voss. Ztg.u dOllOe.zą z Buda-o
Doświadcz-enia szybko. Jednak nau·skana<zimę;,·
. ',' . .
.
Tak samo nie pO\'7iódł się i szturm piąpesztu:
,czyły d-owództwapaństw ' sprz?mierzo- · N a frondesiedrniogrodzkim walka.
ty, Pl'zy którym straty przeciwnika były
O procesie o zdradę stanu przeny0 w, ia~i ~p~sób:sta~iać n.aJ,s.k~tecz"'o~pasma wzgól'zpogranicznych jest w bar~zo znaczne. Zwycięstwo ()dnie~li
meJszy OPOI' takIemu nacl~koWl •. zas sira- .toku•.. 'Komunikaty urzędowe trzm:ą tuta). hanowe~czycy. Na· pozostałych ciwko Genadjewowi itoWarzyszom "Pest~r LIpydl~ k~mtlrnkuje z Sofji nastę"
tyśr6d nacierającyc}:t wZl'ast~ały:do~,krót-to.: Jednakże .kilka dni temu oznaj.. c;l;',':sciach frontu wzmogła się działal..
pu,ące . szczegoły: Oskarżenie zarzuca
kich fQzmiarów, iż każde ich'przedsIęmił Hindenburg, te W krótkim czasie
ność, artylerji i miotaczy bomb przewzięcie po krótkhri· czasie musia,k>' być
ani. jednego 'żQłnięrza "rumuńskiego nie ciwnika.. Lotnikom niemieckim po wio· Genadjewowi zdradę, popełnioną przez
to; że otrzymał ,on za pośrednictwem
przerwane;
.' "
'..
.'
będzie już na ~iemi węgierskiej.
dla sIę wysadzić w powietrzę magazyn
. " Jak wiadomo, drogi, na kt~rych m~
.
Prasa ,koalicjijednoglośnie skllr!y wojenny, le:iąc;y pora frontem p~eciw-. fraJK!\(za de Ciozieres 20 miljonów franków, za które mial 'lJywO-lac w Bulgerji
s~ęodbycatak, według owej. taktyklsię-nadal'emne ofiary, które popch~ęły
nika'';.
. .
przewrót na korzyś.c koalicji. SIedztwo
Joffre'a, 'zrównywanesą\1{prostz zie- chytre .państwoao wojny i oczekuje
.W-edług wiadomości "BerI. TagebI.\
mią pr~ez njeusta!ln~. ogień):1ur~gąno.
zmia~y.· położenia od jakiegoś zrządzepomeratiscy grenadjerzy wykonali na trwało szeŚĆ tygodni. Genadjew podobno broni się barazo sprytnie. Prokuwy. Siły arlylerYjskleprZeClwmka na
nia l o s u . .
południowym zachodzie od SW3stelnirator, nadporucznik Mm-kaw, zmienił
w~'Ystkich frontach podniesione zostały.. Moralne znaczenie zwycięstw niei:ów, świetne uderzenie. Sukces jego
oskarżenie w ten sposób, iż głosi ono
do:. potęgi, trudnej hiz niemal do p~z:- miecko~austryjackich określa najlepiej byr 'nadzwyczajny. Większość ro&jan nie
jedynie za nadużycie. Wyrok oczekiwaśqj:gnięcia, gdyżw:krótce,zabrał,~oby ml~r
n1':'lanchester. Guardian", twierdząc, iż mogła nawet v1ziąc udziału w w-alce,
ny jest n,a sobotę, lub nieC'zielę. Wohec
sca na· następujący po . przygotowamu d1!ięM nim,podwoiła się sila państw cen.. albo ,. rzudła się do ucieczki,' albo też
tego, że wyda go sąd wohmnv, to na-dZiałowem, atak piechoty.
tralnych n:l Wschodzie.
podniosła ręce. do góry. Kto się bronił,
bierze on niezwłocznej siły prawnej.
.
Najnowsza bitwą .nad Isonzo ró~"
i.
został żabity. Wzięto do JOOwoU 2.000
nież odbyła stę przy pomocy wytworów
żołnierzy i 14 oficerów.
Rosyjski rohlłslar spraw
.'
.
'Sprawozdawca tJWiener Tgbl." do"
:amerykanskich, frąncuskich iangielskich
.
zagraQiczny~hil
if,abryk amunicji, nowe dalekonośne dzia~!fil~'nj!liH' ItftlłłU,znn
nosi, że jeń(~y rosyjscy pofwi;}rdzają
~a wielkiego' kalihrwżostaly sprowadzo~ U . . ItJ~iUH.ł· IPU,,, ,~ U~.
wiadomości o wzrastającym braku żyw>,Basler Nachrichten", jako potwier.ne z Prancji. Dwudziestocztei'ogod~in"
n ości w Rosji. Zwrócono się już o podzeme dawnych pogłosek, dowiaduje
ny ogie:ńbębniący niezdołaljednak za- Prezes mini~trów =łt~sfirjac." moc żywnościową do Rumunji, ale pa- się,. że v: Giers, r,:syi:,ki ambasador pl'Z?
chwiaĆ obrońcami. szturmujący włosik;'oDwęgierskich zabity;
nuje przekonanie, ze odmówi ona. WeK~~ynale, ma hyc mIanowany rosyjskim
nie~naleZ1iprzed . sobą wymarłych stadług zeznań oficerów, w Rosji śród sfer
mInIstrem spraw zagranicznych.
W
:n<?wisk, jenowszędiie ,napotkali ener"
dniu wczorajszym w Wiedniu konserwatywr.ych wzrasta niechęć do
Michał Giersbył' posłem w Bukagiczny i ,~i1nyopór. l tym razem więc
podczas obiadu zabity zost,;.ł prezes Anglji. Rumunją-wszyscy. pogardzają. reszcie
i ambasadorem w Konstantyno~
nie powiodło się zairl.ierzoneprzerwanie· niinisŁr6w ustrjacko-węgie!skich~:cr.
Klęski ich wywołują w Rosji zadowole"
polu. Do R.f!:ymu :.';'iG~hył on na krótk.,
frontu. Natomiaąf, pr~ed' frontem poStUrgkh. Zastrzelił go wydawca je- nie isą uważ<:oneza karę, jaka spotyka przed wypowiedzenkm wojny Ausfro-wstało poleśmięrciiPo.kry.b 40-50 ty~
dnego z pism wiedeńskich, nazwi- Rumunję za dwuletni wyzysk, pvp.e1fniany Węgrom przez Włochy.
~l'=icami krwawyc;h#łokpoiegłych wIo" ł sk:; 31 Adler.
na koalicji .
.chów. . ~. ..•..... :, . '.. ;.. .
.
Zamet W Grecji..
~~sarz rosyjski i król ru.
. Ostatme walkI ,n~d; rzeką Sommą
Komunikat tuC"ecki..
<muński ..
:uświadomiły pnec,hYf:lików:, jak znacznie
. "Corriere della Sera" donosi z A..
j\VZmocnili!liemcy .s~ą~ąilęal'tyleryjską.
KONSTANTYNOPOL, 20 paw.zierten: Polożenie niespodziewank, się po~
, Gazety petersburskie ufr:zymują. ze
\Wynika to'zditieri!l~ów..angielskich,
nika •. Sprawozdanie głównej kwateryz· lepszyło. Władze greckie i poslowie
osobiste spotkanie się cesarza rosyj~~tór,: z .I!9czą~kuljc.~Yly Pa ,to, źewc" dnia 19 paździel'nil\:a.
koaHcji okazują się skłonni do pm'ozu- skiego z królem rumuńsMm jest rzeczą
postanowioną, pomimo zapneczeń prasy
Na froncięperskim kawarerja nie- mienia ... Rząd gl'echi rozkazał przywód!hec Ich.srodków . t~;hl)Icznych. dowódi..
!two ni~Jl')ieckie zach.~ywąć się będzie
przyjąCielska usiłowała zbliżyć się po"
com żwiązków rezerwistów, by nie za- zagranicznej. Spotkaniu temu przypisują
niemale zna~zenie polityczne, bo ma się
między Hamą.dc.liehl i Bidiar Hamadakłócali Radal porządku publicznego. Po~
P1el'nie. - Tymczaserą,wąsf{lfnichparu
ono przyczynić do, ponownego polepszes
rlniachca.łysiel'ega:tą4qw.p~echoty. nie..
n-em, zosfaIa jednak przy ciężkich stra.= zatem, z pdecenia rządu, krążą po mieśnia oziębionych w ostatnich czasach
~ł'zyjacięlskieLzalamy:w:ałsię'już w.. c·eltachodparta. KUku kozaków, wraz z
cle patrole grećkie, ty flie dopuścić dD
zm:l.c~mie stosunków rosyjsko-rumuńskich.
~m ogniu dział. . ' .'. .. . ' .
..
. cal'Yrn ich rynsztunkiem, wzięliśmy do i<'.kichkolwiek manifestacji. Włosi i franInicjatywa do spotł~ania tego miała wyjŚĆ
Okazało. się wię,(},., że gdyby prze..
ni-ewoli.
cuzi wspólnie strzegą PIreusu, gdzie do·
podobno od cesarza rosyjskiego; który
,wanie frontu niemiec.ki.ego,co jest wy..,- Nasze oddzialy wywiadowcz.e, }c!,"Te
f l 7chczas nie miało miejsca żadne zaj-ubofcwa, że Rumunja teraz tak bardzo
kluczone m zresztąJ.~mialo być przepl'o"
zo.'Otaly wysIane w kierunku na Wdt:;i·D.:~ ście.. ~ł
-.
zagrożona. Donosi o tem głównie "No~adz;oneł musiełily,W,~,;:~iwnicy zgroma~od Sakis do Aserbeidżanu, odrzuci-1y
.~Timest: donosi z Aten: Jako skuwoje Wremia".
.
dzićjes~cze, więcejlll'w1erji i więcej pie;'
przeCiwnika i dosięgły okolicy mjej.sco" tek odwiedzi''l ambasadora· angielskiego
chty.!ojednakże je!itjuż niemoźliwem.
wościSaime Kale, leżącej o 40 klm. na
u kr6la Konstanfyna, rząd grecki z~oPrasalrosyj!3ką Ci mowie
.• Po .. krótkiejl1fzęlWie na froncie:; półno'cnym wschodzie od Sakis. Napot~ dzil się na cofnięcie polowy wojsk ż
kanclerza.
Wschodnimrosjanię. ~nów prz(~szll· do
kaneoa-dzialyrosyjskie zostały odrzu~ LansSy .i poczynienie dalszych kroków
IDfeJ1zywY~Miala byc,ąna ulgą dla lU"· cone.
w' celu' doprowadzenia armji greckiej do
"Voss. Ztg." donosi: Dzienniki ro"
syjskie omówiły wprawdzie mowę kllnmUI1GW, .znajdującyćh ~.się W CQraz gOl'Oddział . kawalerii
nh~przYracielastopypokQjowej.'·
~ze~cpnjozeniu•. N:~. 119wouzupełnione
próbówał zaatakować nasze wysunięte
,;Nea Himera" twierdzi jednakże.
derza dokładnie i w tonie umiarkowa:p\dklgwardji i syQi1'a~ów,.które swego stanowiska na północy od Sakis, zostal że ostateczne załatwienie zatargu zaJe" nym, jednakże, prawdopadobie z polelCZąs\iPOl\iosly strafy; ,sięgające 50-80' jednakódparty~'
.
żl'le bedzie od stanowiska stron w kwecenia cenzury, opuściły i przemilczały
:.traceni ich stałego składu, znów ponio- , N a fronde kaukaskim na prawem stji 1\issalji, która ma stanowić pas neu- najznamienniejsze jej momenty. Miano•
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czynfie bez przerwy 00:8 i pół r;ino do 7 .wiecz
,.;:~ _~o..

Gusła

S

~n

r'

mam, n:t udpowiedziil,lne- s.t&lloWiiili~ d"';-r."
też W spuściźde po &oi){eszereg utworów,
gsrita t'ołże,; op~s; ';'
" "
które w literaturze muzycznej wybiine zaj'XffatępRY;:iroic·l~8&S: jest prz9ło-mllV-':12
mUją miejsce, aWięc;~SBymt&njifz kt~ry6h
~w' ży~in:a:rtyj;ty:i!fł1}~'~Iahlen;,od ,tej Csim:druga, trzecia t;PSnl~~ c!J.Órą.l:lJ.j,;~~!łlf:ąJ&mil',
Dsltwisko:jegQ;nabi-erarGzglosu, w tym bo."
lwzne pieśni, operę Pl t. "Argonauci- i kil·
wieuf czasiąanga~;(n!Uany zpstsjeda Li'ę-Bk?-,
ktF;kan~t.
".,'
"~c " " ,
,
gdl!ie cz&-saw(}cdstępuje" Artura'Nikffie-n!l w.
Ja'koharmoiiiźatar'f lllj!rilJneuiatW,luli!1skiaj, ,O pE'rze;:. i-' zy~kuje na:jwyźs2eUZn~i{,'lbuhcy s:ę 'W dekoracyju(Jąei ,na~ ~!Blką:8kat,k pnbliozMf,ei j<!k~ikrytyki. 'T<!go~:n~ka
lęJ w potężnych efe:ktacn orki~stralnych :obejmuje olLkierlIWnin:two uietyłini wcha"'pr~esźedł OB.~aweg()'Bl}sfrza ,Br~rn~era. ,sbI;.; ,
;ra-kterze:;dYc:yg~:C orkie8t.. y!&~ )l1ko piu...
za;ąc się wi'ę'ce-~do" m!1"}ioza, Lią~b'sWagl1e- .

C"<

ł

'8-'

Wt'llI,

;gtty,'po'długiC!r, 'ppi!ąJu:;ch d uiaorr Zimow Jch
;-f: ·ujrzy pfeI'WBiy :~łmy promień wiosenne-

'g!t '·slońca.
'; ::,',
: ~Drng'is 'eię~ ~'~"', to zawl1dy 'mHosiie,

c i1frpi:ą8 łs:H'Eif WtitrseoBych oh wH!lch

sz--::zę";'

jŚe'laf iniłośei ·~P.{itę'guiąee' się bard'tiei

jeszrieeW kitÓcu ·tiżeel~j':częśoj siinfoaji, w któ.
jre'f; tony,: m1łrśza iałflbnego - :obrazowo
Program aajhliźszego kon.:ertu Sym.
7ptZedśsawióJił ~ nam, f'ji'ogtzehane ' marzenia.
!on ic;;wi;1 l!; o Ł. O. S. pt>d dyrekcją Brenisła Q
zwątprenie: - #yeaerpa'tiie- T apatję W ju;'
w" Szulca - za po wiada wykonanip, mię'kre pti'grązyła się młoazieńczadusza hVÓ'rcj:
hy iaJ] :'mi, jl.egraoej li nflS dotąd I Sym_W9zorzęd3a~fł.ą0'g.ńnizato.rskjJ'.Nt!dw01ilł~,},
ra'iR'~Shali~~1i.>
.
'.
Bibe 'uderzenie·; żeli - ' poczynaiił:ee
fonji D-dar Gustawa A1ahlera.
?l'e.;itru w B-ą~zęte.·
Dla wyraźenia,:cswyebmy&il mnzyez •. lczwartąoaęść symfonji,· budZI pogrążane 9("
POI'iewl'ż il!l.zwi:;ko j, ornpozytOfll. i jego
Długo. dojrzewająca nieuawiść natury
nych niewystuaaa mu juź zwS-k:łJ~ \omplet, , ~mlIrtwooie- wsz~stkia' ': namiętności' i \\'2»-;;';:""
]e do wąlki, ktqrą.cbarakteryzują jaskrawś
~?iałalnoś twórcza mniej s ~ u nas Imansszowioistycino;.;nsttid-ewej :-ilHandeuta. teE~Ź
orkiestry ".- powiększa, poszozególae,grupy
jd~unanse' i rw!i'iię;;akordy' w . orkiestrze•
•zerszemu ogółowi - nie od rzeczy przeto
teatru - węgra,,~ }:l(}chedzeliia, do wa;yst-instrumentow;umiejętllie ja że'8t&whriwpro
!lędzie zapoznać czytelników, choć w krót-kiego co. ~re.mi~c;Wet 'a więo i do~Iahl~r2f·w~dll.a 'olbrzymi .. aparatperruaYjnj;wyzy.
}~p~~Uie!li~l!lin'~óń'y~ cli wH BZCz-ęs-cia, wc
r.;"ścl z życiorysem jego, stan.owiskiem, la-hołdu}ąet:go sztrie~:J!lemieckiej- wsw"hł&
;s-li!lJąo_wol'kjeat.I'ZELehai'akterylO~kęcGżde-gi:h· łp~ta:el':UPQJliy-cll·Słl3UY~Zą melodji '..:- rt}(f;'"
E.ie wywalczył sobie w literaturze, 'muzy!nar<l8ZCre ~co~m)ą;:'1>.tóty z!nus!!~:M:ahleE'3 d~· (poszczególnego intrumentu. ~~:WSZyętio,ta~ lty<~~ .z.pi.al'~s~el;&~ęffiji,symfonii wY'"t~·
::n.~j ora. trllś hi; m&jąoej się w)'kon.!l!!s.)'m- .oguszcz~:\!ia· zajDł~'tą,!lego stllłowJska d.yre; ldl~,~ą,l'Qt.ę,gaWa~ia w,rae~niaJ którę.,~ p~ne. ;PUJą cotaz \\l1!l{l'CziHej/,awalezając !'}wvei~s~o'
np.
. ,
'l;:tofa t\~~d'.vorne~o;lJ'e.atru i pfie,lłiei1>ieńi~ i;~
;g~~~toifnia .śtalQ,J,ię'cliaragterystyogn~om.dą~" lci~lII~ głęo~e .olerpiif'n:ta, bÓlU i rozp·aczy---'-Gu>;t'lW ,Mahler urodził się,iL 7 'JJpca
na B"of:,a.rowane<i~u stanowisko pi!'ll'WEZ~tl
:Żę~i9p1WBIióte~eEn-ej in!atJ'umentallł~ 'n:nu:y . < ;il~o;;tśte(!zm,e. zabł~'ilc nadaieją łepsliłeg&
i860 r. \V rnałem miasteozku czes.kietn Ka-d~I:yge,n!~, Opety, "::, :Ę1.'ł m oargl1~ '. !la 'kMl'e~
!ą:~oX~ą ty~~~wó,r,eżytalei;tu )OJnp~Jytai~ ••' :jutTtt,krZewjąeą'·st~~ne walką . siły --tlżrlo-'
.
!i acht. Po ukońl,l<;e !liu gimnaZju.tn.". ,~;, pr-.adze: ,pr~ebył,d.o' roJi:u":.l1l97. P9wr6c:~w szy ~a~~ę,~l' lllkregQ~ ,!lahl~,!;ą,_miirio Włeluw9F,glily:oh::eeCll,. 'skraJnego optjmi'amH'.t':
i1:stąpił do U ui wE'rsytetu w Wi~dlliui UGzę_· 1 ;p~i~ do °'Yięd~}a-tp~bj'\lpoSBodę 'r,ząliowq dy;';. ;3 .'·mrąttzem~ lęgoBrukaeiem ,o:-' rói:ftLgo· , '<Taką ;tes.t-mBf6J'.wi~ej treść miul-yczn&łzcza: ąe jedlloC~I'Śuie do konseI:wa~Grjuil~, W .,' re!Jo..ra.NędwQ~!l~l;0I!ery~ gSzJe, p.rZ.SE? i!l!, :zaslft1nfczood'o. tegQz,' gdy bowiem Bf\1~n\'m' Jl:erwszego mł.oozieńezeO'o' daiela Ghstawa
birem klasę k(;mpozycii prowa«~!ł . słynny. idz\eSlęĆ~.Z~~~dil;",;~~rod· ilHryg~~ 2~zdr€;ljeiJ .skłaai~ się., b~(dz:(jL ku klsi:tl.ey ,?ln~wj ._
~M~fi1el'a, symf6sjri l;~Ól'ą -.:; pon~edlfiałe'k przytUŻ neówczas profesor i kompozyJor:ATi toni. !prze~jw(eńs~:v, \V}'frwale ku. 13<s.I!:ytkowi g~~~ \Ma~ler . pr2H)~sląwią ~óbą typ i~oQetn~ty. '" , szij nś-łYilzymy. -:;.~ ,~~, '
~rukuer.
_.
' f i j ' dra SZ~~kl pr,a-,t\,ował.. .,.
..
! \,' .Pri:l8Cllodzącz kolei do' R'óJaśJ;l-i~ 1_ , o-:::-'FatitaiJa:mu~kaln&gf) słuchaC!~a nte
'p~!łn:a:ai~~.łj>wOł,jj~ :kręPd ..... aÓ w wyo.
Uk~ńczywElzy chlubnie studia .. w kón'
. Wres~cie w l'qkn .19.!}'Z'uiiuwa się Mi!ll~'1 ;SlJpf~m.ji D·duf:,Gusta W;l MabJerą,~.~af1a~.
&erwatfJrjum i zjednawszy sobie miłość i
Ie~' ,Q.d.. ciężkich il,b,Q.Wi!ł3!;ÓW dJryg$.nt~ i ,2;~. :czę, że ,~kł~ąa:się ~(inaz 4.~ch. o"Zq~\!i o śi!iśie_' brI1Ullm·86hle.pe·witie1i oora:.:ów i Okr€śio.
SO!.)!>'1 3 przed~acui.lek lWIego"" OfBZ lliistr~a5amego, atQwł'jątkiem'kió~~9,g.o POO.ytą W A.aeryee,:~f!~,' :3 ~~ąń~ :zwi~zp<:ńyeh i illtf>jrujeptie~·ckko-m. ~U}cłt"'M~ućjM~śle:~lltanl1oh
..
_
-J
~ powgdu niazwJkłyCh zalet charakteru, jak Jr~ za:Pla.sg(l~y,a\,-stał iio. q1ł1gGwalli~ w, ,pozyte:~~, "~'r~!~c~ IPł.adzieft(j.9YAh.~l~G~~~er. llltit'\\HaJąey6fl rO'zmliit~f'Bt2.UJ duszy - :<laB
~czci w!i.3ci, 1iJ~-czeroścj, i siływolL -- ODU·, Metr~pl.lhtaa "L ~"Operze"w. Now,ym, JO-IE"WSE6 61erprenla, Mik; n~miętłl!i!oici. jakie 'du~ , :",ar:tew.:: Jtli'lf1leFi::pbsR:lególuyoh caierel;ił':
~~;!B, M:~hi.l.:łr Wied~ń, dla o.~byci-il~o .. prak·ty.,
osiada
w Wiedniu, pcświ~"" 'azę iegOf!}~ry~8ją",.: .
, "', ' . ,
' , ;czę:gci',symtuuji ;~; gity z. nlema ku terna·
II kapBlmJstrzow;;;lnej VI kuku U\ałycli tea~:, ~ą~ ,si~, w-yląc&ni.e.~~;i)l'aC~ -,twórczej, ,ktil11!i
. ,JuŻ:',,!llir~sZ;ę tOD.;n1 rz.i,'Pi@o.: t",s1~,ane", ~a~1~tn;eF--g-i>niooz:niJB~l" -tembardzi2j że ni:ę
Ifa, ch prEl wi llujQllalnycD, ' poczem,' ,yv ~:r. 1885
ledn k
k.to
.. .'I 1°
. 1"11'
. ..
I
,,-"
~eM,:tÓ'C!f!l€e~~j.ą lromMzytClra" który ule Ull-Ua.,
~li'Zybywa de K85661, skąd znów W r.18:8'C "
a,' ~~·~,:".c~IJ_(l~.u. o,UU1J!;!" > ; ' , ' l;1~U· '1 w :.FlaulS511l1ft:' ~:CQraz,wyd~i!li~l W;V~~,.'~ ~wd?progr§'mo·,,vG~~fmu'zyce j tworzył ~yl..
a
:błaglin. .~mt::r~r,P.~zęrYW3. _
' " .pllla.oym motywem w ob€}iaci1 .. .,.,....PQutrzy.~'
Ro.'.dla, Samej muiJ:.gi~ dla a;amegu' piękna.:
~o:vo.any ilGf!tajepn'.ez llyrekt(lr!(N.iem.ie~- li>...' . ':l;.~or,.
ez,osc.,M-'1:.hJe!'~
~z.!a,.. pIse.WiiJijlU6 ~!
mu.wanv.m,
pr.ae" II 1,a,e't');t,"
- wn." rawa.'d'za!"'.BłuUe! Opery Vi' Pradze Czeskiej Atlgelo 'Mauli
:;;.,
, '.
__
J~.
'"
I
. '!I
me~j·~zll-eg9. ::'
":.c 'lą!'-;.:;
lerun 11 mUZyKi symliHil02U6J. rrOZQC~~'if,i
ghacza w nastrój, jakiemu podlegą czł"iek.
Szkic biograficzny.
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