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nad (arsekou armádou Týl na

bliku sine nepřijal a"ik nUI
ultánovl npsraní p)4n ff p4l
do flrka NmŽtf
kuří stejímají plavní p'tavnf v

ferteké armád na hraniíilt lli4
alfkýrh Jou prý ph'iy ku

provdnf Oolliovv plán i pra

y l Cařihralu oinamají t tnr

tká arm4la na řstkýrh hranlcfi h

J" připravura k Stoku Klham

pale vříhftl velítl tur#(kího v-- j

ka míl hlhun tý fns přirtviti
#y)M mulu př# hranlí! Uliv
ní stn Kdham paii n 141
Monaíflří v Macedonii Onar pt
la a Nechal pala ebjtov4s! Ju v

přímím oodtf řeckých hřiřiic

7 ll'fmj oin4mno v uicrý I

s roakam j£tnř41fll-- %ntTh%
vydanlho na 4tlai vlály řpJ
Htátft propollln byl na srbdu
dopiovat#-- l nwyorMlio "Wuřl
da" Hylvsstř Hjvl který I p

čátkem ónora satČen a s (t'[rn
tví v povl4nf obvinřo byl — v

čtvrtek oanamov4no 1 prý en

Weyler oUrlel s Madridu určit

roikajy vilka sa kaldou cenu

ukončili a kdyl by prý toho bran

nou mocí docíleno býti nemohlo

a prý o prodiní ostrova povstal

být! Iy íixfnf lo a l tlmo# dříve

dUí min lUi kn politi by mly
H llmťi n4!il#'lm pf'jv ! soa-hl-

tu střany ť ran

Krát Vyjádřil v tf
lk sitiijí i J"lfirmi lhůt přl
mMn afii(lí( klť ri4!it(ih! "K

fipa J#t pilwtřiř) nJíi ři4lsd-kr-

il fnýírili'i při(irtjrií Křly
k í£k t nýbr! Ilr tím U Mh

vM nk4tl f(xki býti hlavním

řínítHiTřt vi třlomtř Kyehlá

tnp'í%iť vji f)J)i' vyvoUls
fártivod J"ř 4ln4
jařnlliy "llydla" "MiařnolHa'

vo l křtAnkýi U J"Iin př'ť an

ol4vl j'MD I" jfitivnld riali

{íftllljl řlllU'lí krt lřiirf)l tlrh-l- r

dvr fliib fiiJU'i(rh I

firk' pokračuj v hromaděni

voJa na liřani'íih miďnkých
a f lhvlítj le končím tý ina na

tif}) mill [xé] iřnío řoil'!i-n-o

bylu ť h' sou jff Ktti ko

fíhytá e v pádu 1 by vliioi
brdilti itu'1 provedly a ku blokádo

v4ftí pobřrlf řeckh' přistouply
ku vp4 lu d Maťdonío col ovIm
by rfjtnmr! válku na I'ilk4ná al i

válku vieevropkoit ta fi4l#dřk
rnltl rntisflo 'iVntri tamýilený
krok Kecka vseobci nii přírovn4vá
se ku vhotenf hořící fiochodné do

r% hkrnj evro{k

fO ftajfotho JnřJI fotrto4rr Jtí f a

proll HaftOVIaktt Jah v o

tAifu kriiinh4 proti flkn n
Jmnla

V lnrltmfhin nnutifltim Jidáfta

lřili rvipovldfno fniríittrtf m

f prlmm míle l)ti ujilin I

f ládt Jffntti Imd ř"lhoi 1

rAUlilfřft vihl m k #i hotthf
mír Mjíltnívolody Křrn5m
líť n n) Í4 lk ilit Mil n

mil

Si'f4ikjt% $hmfm olntolífi t

ll rli'mkm JudrmUlftw ol

ctiodnfro dft (jfl o kald m-f- o

pobyta jJkh v Nofkfi Dift

podobná Jl v UtAoti lél i

Avldáka a snamunítá ptj
lila vtliUdem k a liřf prArnli
domácího

VtlnífHÍ tfitl4 nj0ft 11 í k t

rk o o#Jf (tni minu) ni-

mi oinámenoo pokoJiny hodlají
i)l# hroiab ilMvt vynlovenfch

oíi-nit-
i

btiodkUdni dtlálch krokí

by Ucko k povolnontl primfi-n- o

bylo Prvjm krokro mi týl i

odvoláni vSech vjnUncft Athén a

preralenf vikrého diplomatické-h-

íjtojunf načel pak k blokádo-ván- í

bfeha řeckých pMkroóeno bu-d- r

lílokáda týkala by pro iv
řitfk výhradně Jen lodí pol vlaj-

kou řeckou plujících které! nebyly
by tkonfínkovány rjjrbrl poutě W

oom sadrleny do té doby ual fíe-ck-
o

by nállaka velmocí povolilo —

I)l správ čtvrtečních chyaUjí h

velmoci k poUní noty nové v níl
vl&4S řecké tapoSetí blok&dy ozná-

meno být i ni4 Jedinká Francie

tdrahi prý ne ve blokádě té účanti

briti to viak prý na vfci ničeho

nemění a úmynl velmocí proveden
bude i bet ní Též oxn&meno l-- a

Cařihrad že prý naděje na Rmírné

vyrovnání aápletky krétánnkó jfHt
a sice tím že přfjmata byla by
nabídka ítecka aby k ajednání po-

řádku vojska jeho pod velením

d&Htojníkl evropdkých použito by-

lo Hmíroéma tomuto rotřeňení

taví ne prý v cestu jediné Něme-

cko které! ta Žádnou cenu od po-

vodního rnřní ultimatum untoupiti
nechce

Admirálové velmoci evropských
v jichž ruce kroky proti Kecku

vloženy byly dohodli oe dle páte
čních tpráv pařížských na nánle

dovním: 1) Celé pobřeží krčtukó

budiž blokádováno 2 ) Iilokáda

celého tálivu pirejského a víech

hlavních přistává řeckých i ) Vá

léčné lodě ř okó na vynokém moři

e nalézající mají býti sajmnty 4)
Každá dalfif válečná loď kteráž by

vody řecké opustila má býti tajmu
ta a v tajetí na os to v ó Milo držána

5) Každá loď řecká kteráž by po
lodi ciií střelila má potopena býti
a tároveň považováno to tudiž sa

vypovžienl války fl) Po každé

torpédové lodici řecké budiž stříle-

no 7) Každá 1 velmocí nechť

poile sa účelem udržení pořádku a

sjednání klidu na Krétu pluk voj

ska nejméně o 000 mužích —

Usnešení toto osnámeno bylo bez

odkladně víem sůčastiiným velmo

cím jak ae ale podobá jest konečné

dohodnutí se na nich témtř nemož-

ným Tak osnámeno Njmeckem

že souhlasí a tím a! na článek po
slední neboť nemá prý žádného

vojska na sbyt Rakouskem odpo-viděn- o

2e ministerstvo sice a tím

souhlasí že víak konečné schválení

ponecháno býti musí a! do návratu

císate 1 mysu sv Martina Podob-

ně vyhýbavě odpověděno Iulif
kteráž tase vymlouvala se tím ie

to dříve ku schválení radě mini-

sterské předloženo býti musí

Anglií navrženo by místo vojska
velmocí použito bylo posádky
řecké a tou ovletu podmínkou le

by toto protatímně vlajky řecké ne

ooužívalo Haškem projeven ná

hled že jelikož Keckem projevena
anaha na taohováni míra protatfm
k žádným násilným krokům táháno

á a á m -

íftn í řr t in iv irtrif
elÉMtovatld Kmll Iťifak

4 niř oifiifflafAni r ond!

f{ aávrfe hf Ktiik 1ÁtitM milijdm

ol4Mfte tila tlmift isniJmi a

MÍUet an na£in4no lálné opatř
al n krytí vtdánf tím pjn4
hn Ká4ldkm Uhn nhttat m

yal Kr4u splténl vfml volmo-fro- l

při Isml iMloopwnl Nlmof k

l(ik"tka Kei nomiňlftfřn t í#

la tím Jňlinkým óěsUro ahf ká

sily ! f ottn(ml ♦Imwuml i
4m Jo
V uhtrtkim inhnu přfh!áil v

pltok přd ia minUUmtvi baroa
MofifTf ! prý finf nvjmtntí pří i

tf války na Utíkáni obávat!

Turvcko jit prý dosti silným Jiké
koti v povstání bn#l v fárodkn po
tlačit! a mimo Uho nn( prý niée
ho pravdy na lom le by Jtký
polek slovanských aeroí na ntlká
bě tiisloval Vidnoci prý učiní

vle co f moci jtlich jest aby mol
némn vypuknutí války roeii fl( kem
aTurfckem tabránily

tfríiku dle správ bllehradských
nabídnou byla Huškem pftjčka
UO000 maiacínek kteráiu na
bídka viak přijata nebyla an umy
lem vlálv lest armádu sbraní

nejnověji! tousUvy opatřiti

t ňreici pronesena byla ve
tředu při přtlelitosti návitévy
krále srbského ve přítomnosti to
boto a knížete bulharského metro-

politou modlitba sa cara ruského

které 1 nemalý výsnam se přikládá
Mluvilť v ní o carovi Jakožto

ochránci Srbska Bulharska a v8erli

národu alovanskýoh" čemuž vshle- -

dem k lynějií krisi na Halkáně ne
malé váhy ae přidává
Pařlltkd radit mhtská přijala

pátek tnačnou včtiinou resoluci

kterouž aympathie Kecku vyslovo
vány jsou

V tnSmovnt francouzgki učiněn
▼ pondělí ku vládě dolas vshledem
k otátce řecké a dovoiovino že by
Francie v násilných krocích proti
Řeoku podílu bráti neměla a spíňe

po bok atáti mu měla V odpověď
na dotat tento prohláieno mini

strem sahramčních záležitostí ie
velmoci dohodly se již na krocích

jei proti Kecko podniknuty budou

a že blokádování přístavu řeckýoh
dá ae taraetiti jedině tenkrátekďyž
JCíoto nátlaku nan činěnému se

poddá — Z otáaky na súčastnění

e Francie ve společném sakročenl

proti Kecka učiněna otátka důvěry
a tato 356 proti 143 hlasům vyšlo
vena

Jtutko nabídlo ae sakročiti 1

Bulharsku a Srbska tak aby zemím

těmto v pádu možné války řecko

turecké vpadnutí do Macedonie sa

bráněno bylo
V flelgii vyslovuje ae podobně

jako v Anglii veřejné mínění čím
dále tím Jasněji ve prospěch Kecka

a T pondělí 28 člena sněmu pode
psalo prohlášení v něm! co nejros-hodněj- i

protestuje ae proti stanovi-

ska Jakéž spojené velmoci v&či Ke-

cka saujmaly

Vláda nimeckd utrpěla v sobotu

v rospočtovém výboru porážka
která! sa následek poděkování ae

ministra války a po případě i rot--
puitění rady říšské mfti muže V

rospočtovém výbor a pojednáváno
totiž o položce pro námořnictvo

kterouž stavba několika daliích lodí

válečných požadována a ta položky
na stavba tří obrněných křižáka
velkoa větžinoa poraženy a pouse

položka na stavba dvoa dělových
lodio 32 proti 0 blasflm proila —

Toto stanovisko výboru roipočtové-h- o

podporováno bude v radě říiské

Sieny středy liberály a stranoo

sociální a není prý nejmenií pochy-

by o tom ! celý rospoSet námořní

poražen bode

VLondúni odbývány jsou téměř
každodenně valné sohase v nich!
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ii veřejný notAř

FoJMhill proti obal a vloliKol kuimll brndá
vám ao'b vymíftuji puti-mk- mám uakallk

fr'm v' tíiti na urodel za valml

výbdiiýcb K)dioliek dopiata ml o pridrobnoatl
VyilavaJI amanky do kterékoliv řájtl Evropy
vyHiuli úřMlnl ňlfrlltoall a vymáhám dádl- -

ctvl v Niru-ck- IUkonuko anab T ktaríkollv
íáti Evroy ZIútoí poornoat vinaje vy

nnvánl aradnlcti llalio a koP kcIm
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KONSTANTIN KOHUNNÍ PRINC ŘECKÝ

povstání na Kréto-
-

vznikly mři král Jiří
iic:iuí:u y ujiu m iiuiii nuiuinii 'i nit ivfii- -

man želku má sestru císafe německého

cím vviednávati má Wevler má

prý hledět do tří týdnu válku skon

čiti a oprávněn jest nabfónouti

vůdci povstalou Gomezovi úplat

ky a když by ty nepomohly tu sa

mosprávu neb dokonce 1 ostrov

sám

Madag nkar přeSel čtvrtkem úpl

ně pod protektorát Francie neboť

tím dnem vyvelena byla vypovězená
královna Ranavoiana III na otUrfl- -

vek Heunion kdež zbytek života

svého ve vyhuanství stráviti má

Z Bombaje oznámeno ve čtvrtek

že dosud událo te v městě tom 9032

onemocnění a 7540 úmrtí morem

hlízovým V kraji událo se úmrtí

nákazou tou celkem 12204

V Brazílii fiíH se povstání znač

noo měrou a provincie Bahia nalézá

se téměř úplně v rukou povstalcA

ZavaaUko dle tpráv londýnských
pilně abrojí a jedině s Francie při-veže-

tam prý sa poslední měsíc

na 300 ton sbraní a střeliva Stra-

tegická místa pilně prý se opevňují
a s toho soudí se že vláda tamní
na novou srážka s kolonií kapskou
se připravuje

V japonském parlamentu odhla-

sováno bylo v pátek sněmovnou po-

slaneckou zavedení měny slaté

OMč bílé 2ido7sVé brambory

CD mc Uvná Fo fdmlIkUtn Jloh

pro bI] vopfovy dobytek ainiivám In

a yroD1t Aplal odp4ktm l Ininiho eman

pří Jfdné pí-tln-é Tjdánt o podrobnou

oay pili Milloky i Oto A ABNOLD Hy-d- a

Fbalp Oe b lít: lm

Kdyby uid v zápletkách jež násludkem

iruilll UHVvll l) l lltinioilliii uy
htiintin kterýž jent 'U roku stár a za
kriřznu oiií

Jllohida břehu řeckých tahájena
býti má títra o polednech a z po-čot- ku

hleděno bude ovšem nejvíce

blokády přÍMtavu athénského

Z Athén oznamováno v neděli

do Londýna že prý Kecko bylo by

volným vyrovnati tápletku kretán-sko- u

tím že by pro Krétu se spo

kojilo se zavedením téhož a stavu

v jakéraž nyní Uořtna a Hercegovi'
na vfiči Kakousku i Turecku se na-

lézá To jest prý jedinkým výcho-diítě-

te zápletky nynější a nepři-

stoupí li na to velmoci tu prý sá-ple-
tka

ta jeStě více se iautlí neboť

Anglie jest prý připravena rotřeňení

otátky do vlastních rokou vtíti a

Krétu vojskem obsaditi Poslod

nějží tvrzení sdá se býti opodstat-

něno tím že anglické ministerstvo

války v pOHledoích dnech rotvinulo

činnost timničnou a že vojsko k

službě mimo Anglie určené na míru

válečnou přiváděno jest
Na JCrétí zuří boj mezi povstal

ci a Turky a neobmezenou zuřivostí

a nemine dne abv nějaká sráika
0 w

oznámena nebyla Tak učiněn v

úterý útok na turecká opevnění a

Akrotiri a střelba potrvala po celý

den Téhož dne nařízeno bylo

italským admirálem Canevaro je-

muž velení společného loďstva ev

ropského svěřeno řeckému konše-

lovi a zástupcům řeokébo lišku ja-

kož i víem Kektkrn na ostrově dlí-

cím bezodkladně oatrov opoatiti
Hozkazu tohoto bylo uposlechnuto
a konaní a dopisovateli jeítě téhož

dne na palubu válečné lodě řecké

vstoupil


