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Rozwiązanie Rady Stanu. — Sejm będzie zwołany.
Przed utworzeniem Gabinetu koalicyjnego. — Kan
clerz Rzeszy gratuluje. — Nastrój w Warszawie i

w Krakowie.

Warszawa, 8. paździrrnika.
,.W a r s z a w a. Nadzwyczajny dodatek „Monitora

Polskiego
“ zamieszcza odezwę Rady Regencyjnej do na

rodu polskiego, w której Rada Regencyjna proklamuje
niepodległe państwo polskie zjednoczone z wszystkich

ziem polskich zamieszkałych przez Kolaków.
Odezwa zamieszcza zarazem rozwiązanie Rady Stanu
i zapowiada zwołanie Sejmu opartego na jak najszerszych
podstawach. Odezwa zapowiada utworzenie gabinetu zło
żonego ze wszystkich stronnictw. Odezwa ta podpisana
jeśt przez wszystkich ""trzech regentów oraz kontrasygno-
w aną przez Kucharzewskiego.

Warszawa, 8. paźdz.
Rada Regencyjna otrzym ała od kanclerza Rzeszy

niemieckiej ks. Maksa Badeńskiegp pismo zredagowa
ne w nader gorących słowach, w których kanclerz
niemiecki daje wyraz nadziei utrzymania najserdecz
niejszych stosunków'Rzeszy niemieckiej z niepodleg-
tem państwem polskiem' oraz zapowiada bardzo ry
chłe zniesienie ciężarów z okupacyi, co w kołach po

litycznych niemieckich rozum ieją jako bezwzględne
wycofanief się Niąmców z całego terenu Królestwa
Polskiego.

Warszawa 8. października.
Manifest Rady Regencyjnej wywołał w całej Warszawie

niesłychane wrażenie. Zapanowała powszechna radość. Ludzie
na ulicach ze wzruszenia płakali. Wszyscy mieszkańcy wy
lęgli na ulice i na place miasta. Wśród manifestujących tłu
mów nastrój entuzyastyczny. Panują wybitne tnndencye skon
solidowania się przy Radzie Regencyjnej.

,i
Kraków 8. paźdźiemika.

Wiadomość o proklamacyi niepodległego zjednoczonego
państwa polskiego, o której publiczność dowiedziała się z nad
zwyczajnych dodatków do* pism o godz. 4 popoł. wywołała
tu olbrzymie wrażenie i niesłychany entuzyazm. Na ulicy po
jawiły się całe tłumy. Miasto dziś jeszcze samorzutnie będzie
łlagowane.

Cena 20 hal.

Nakładem „Spółki akcyjnej wydawniczej".
Drukiem Spółki drukarskiej „Prasa“ Sokoła 4.
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