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tuořnictva oh)4Sfié jil nimi (xxlťko

vání io t ůfááa odvclal a lo na tom

sákladé an vláda v ohledu tom dále

na radu řlčwkou naléhtti nemíní

jsouc toho náhledu Id v přlítím aa

sedání lépe pochodí: Do té doby

stavény bulou dra válečné křižáky

nákladem toámého železného krále
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Vláda nimeckd rozhodla prý se

následkem prohláěení Auglie že

blokádě se nezúčastní že podobně

učiní a toto rozhodnutí její bylo

prý také již v pátek velmocím otná

meno

Ve Hoýcartku rozhodla se v pá
tek rada spolková na vykoupení ve

Skerých tratí železničních v obvo

du země za obnos 064381709 fran

ků Na obnos tento vypsána býti
má půjčka v šedesáti letech splat
ná

ííoédaký rigsdag odporučil zvý

Sení cla na importované uůže na 40

orlů za jeden kilogram

Ve Francii vyvolána v sobotu

'značná sensace oznámením že

Kmile Arton kterýž se vyfietřování

Skandálů s průplavem panamskýck

spojených tak velkou úlohu hrál a

o jehož propuštění obžaloby před
dvěma týdny správu jsme přinesli '
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nMÍrn(t4 ač v ohln ls lom proti

iakrc£#n( vtlmocí ostatních ničsho

nin4 T4I oiasmsje $f le prý
admir4tovl UhÍA ttroptklho ve

o!4oh kríukích otn4iii v!4

I4m pf(U2nf m ! dosavadní sla
novisko j]íih jrst na d4I fiesn

itetnfm a In buď orčité rotkasy
14ny býti jim mosí anb odvolání

loďntva nutnfu se stan

V Athénách spůibila správa
rálrN povstale KréUkýcb sTsrky

jkf l i zpráta o vykosení pcvn&stky

Malipsa do povětří velké vsrulen

a rada mimtrká svolána ihned ku

tvUitníiuu tasedánf Výsledkam po

rady bylo prohl4ení korunního prlo
ce Konstantina nejvyiším velitelem

armády thessalské a nařiteno tomuto

by na stanoviště své bezodkladně se

odebral Toto rozhodnutí minister

stva vykládá se v ten smysl že ftecko

dospělo k rozhodnuli že zápletka

nynf-js- l více mírnou cestou vyrovnati
so nedá a že válka jest neodvratnou

lleckou vládou vydán v úterý
edikt kterýmž povoláváni jsou
bezodkladné službě vojenské viioh
ni občané stáří 22 roků dosáhnu

vSf — Z nového mužstva tohoto
utvořeno býti má deset pluků lehké

pěchoty 14 baterií dílostřelectva a

6 setnin vosotajstva

Řecko pokračuje v přípraváoh

válečných a činností přímo simnič
nou a obyvatelstvo neleká se ani

těch nejvčtSíob obětí aby stáno
vísko vládou saujaté uhájilo Tak
ku příkladu skonflskovány v Athé
nách počátkem týdne veškeré ko

ně osobami soukromými tlastněné
k účelům vojenským a všichni bo

báči obětovali k torna celé své

Bt&je — Tvrdí se že vypovězení

války Turecka jest neodvratným a

očekává Be že stane se tak — ne
bude-l- i k tomu dříve Řecko donu

ceno — dne 6 dubna ve výroční to
den kdy r 1821 válka sa neodví

slout Kecka prohláiena byla

Korunní princ řecký v souhlase

s dřívějším usnešením kabinetu

odebral se v sobotu s Atnen na

hranice turecké aby tam vrchní ve

lení armády převzal Provázen je
korunní princeznou kteráž opatře
ní spolkem červeného kříže učině

ná přehlédnouti má Odjezdem
leho poskytnuta byla obyvatelstva

T " fv£v--u Kréty " Keckem'

Vládou řeckou podána byla kon

cem týdne úřadní odpověď na spo
léčnou notu veimoí avropskýon
kterouž laoocetí blok idy v břehft

a -

krétských oznamováno jí bylo

odpovědi protestuje se proti bloká

dě oo ne rozhodněji a uvádí se

hlavně že vrhá to prašpatné světlo
n uasaosi viaa evropsEyco uyj

abrafiují přívoz potravin lidem

tteří hladem a nouzí trpí s kteří

na ostrově samém ta žádnou cenu

potravin opairiu n uciuuuuu

Ha ostrovi Kréti doilo ve čtvr
tek k vážné srážce mezi povstalci a

i urny &e sírany povsiaicu uomen
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vojákem vládním nedaleko Cabaie-za- s

v provincii Itio Hondo svede-

na byla

Ilejmbliky jihoafrické jak se po-

dobá připravují e na tuhý odpor

v tom případě že by nenasytná

Anglie na úterní jejich zálusk do-

stala Minule přinesli jsme zpráva

o zbrojení v republice zavaalské a

nyní oznamuje se že mezi republi-

kou touto a svobodným státem

oranžskýru uzavřena byla smlouva

kterouž v pravdě z obou států zem

jediná činěna jet Dávánoť jest
jí právo hlasovací občanům jedno-

tlivých republik v zemích obou a

v pádu napadení kterékoliv t nich
mocí jinoa jest druhá povinnou
veškeruo možnou pomoo jí posky-

tnou ti

VJapamku přijata byla předloha
zlatou měnu zavádějící také již i

sněmovnou lorda a ve středu byla
císaři ku schvá'ení předložena
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najnou iíco dooud ]e4té ukončeny
vtdor tomu víak noud( e jil na

konečné stolení rady říinké Dlo

odhadu budou v pfífitf nnčmovaS

as 62 Mladočt-S-i 21 2ckýťh "histo

rických" llechticů kteři jisté osa-

moceni nesfittanou a viitoapí ne]-apíS- e

do nčkterého Šlechtického

kluba 60 členft polského klubu 20

ooiahata a radikálu 15 Vlacha 70

némeckých liberálfl a pokrokářfl'
4i nemeou nauionaiove to duiub-- i

- ' ~ i i ' 1 f 1 '
OKycn antisemita us aienaaíu rov
nří vétiinou z německých temf a

konečně 68 poslanců jiaých stran

v Semi tabrnuto jest asi 28 Jibo-slovan- fl

kteří budou tentokráte

'spojeni v jeden klub polití poslanci
lidoví a jiní MladočeSi sesíleni

budou as o osmnáct poslanců pol
ská Šlechtická strana scslabena as a

pět neb Šest liberálové dokonce o

60 poslanců

fíifokd rada rakouská sahájena

byla v pondělí obvyklou trftnnl

řeoí v níž vyslovována jest meai

jiným naděje Ze otázka krétská

k vSeobecnému uspokojení rozřeše-

na bude O účastenství Kakouska

v blokádě praveno následovní:

"Nerozvážné jednání Kecka donu-

tilo vládu mou sa úplného souhla-

su a důvěry vSech mocí ostatních

k učinění kroku takých jimiž by
▼ěoi ve stavu dřívějSím udrženy

byly Kdežto íiecko za nynějších

poměrů nemůže na souhlas velmocí

počítati musí tase Turecko na pa-

měti mlti jak velkou zodpovědnost
na sebe by vsálo kdyby vtdor ra-

dám spojených velmocí i na dále

odpíralo napraviti vady stávající
čími by vážný stav nynějSí ibyteč-n- ě

jen prodlužovalo"
Z Vídni oznamuje se že doži-rotní- m

členem panské sněmovny

jmenován mezi jinými též F L

Kieger

Z 7er$tu vypraven v pátek na

Kréta plok pěchoty 078 mulů číta-

jící jímž hlavnější města na ostro-

vě obsazena býti mají

Jlulhartko vyslalo v minulých
dnech zvláitního vyslance do

Athén kterýž příměti měl vládu

řeckou aby společně bulharskem

rwytfi Ulil 4 ij

totiž útok na pevnůstku Malspss
kteráž také dobyta a když pak porx

ženým Turkům na pomoo přispěno i

válečnými loděmi tureckými nedále

ko zakotvenými a když povstalci vi-

děli že by dobyté posice održeti ne-

mohli ta jednoduše pevnůstku vy-

hodili dynamitem do povětří a sami

na ústup se dali

V Arménsku došlo v úterý k u

krveprolitl a více jak 100

křesťanu bylo prý v Toka tfanati-sovaný- mi

mahomedány povraždě
no Vyslanci velmocí evropských
ovšem ihned a snltáua protestovali
a potlačení výtržností požadovali
zakročení jejich mělo prý však pra-

malého účinku neboť sultán na

sákladě toho že Ruskem proti Ke

oka podporován jest k tomu ná-

hledu a přesvědčení dospěl že spo-

lečného zakročení velmocí co obá-

vat i se nemá an jedinkou snahou

jejich v pravdě jest aby vypuknutí

války na Balkáně ta každou cenu

zabránily

Na JCréíi dle tpráv do Londý-

na docházejících se situace od za-

početl blokády značnou měrou při-ostřil- a

a vraždění a loupení se

strany Turku jest prý tam nyní na

denním pořádku Turci dospěli
totiž k tomu xávěrku že dělati si

tam nyní mohou co ohtí an bloká

da výhradně jen proti povstalcům a

flekům namířena Jest při čemž

loďstvo evropskýoh velmocí h

neoslýobá se stříleti do

fad povstaleckýob kdykoliv se k

torna příležitost naskytne byť by i

tito t pouhé sebeobraně jednali

Z Madridu otnámeno v sobolu

že nedaleko Ferrol udála se srážka

lodě plachetní s parníkem při

čemž 21 osob utonulo

Z Havany oznámeno v pondělí

aajetí vudoe povstalou kubán-

ských Roi Rivery Týž tajat

byl téměř a celým štábem svým

při potyčce která! meti povstalci a

k nadšeným de monstra-úřadů- m

oznámil jména 49 poslanců ť"""'1"
a senátorů kteří od společnosti

dotyčné úplatky přijímali a za to

do rokoa jejich pracovali Celá

řada osob nalézá se následkem toho
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Liberálooi v anglickém parla-moni- n

ilnanAlí v úi+rG k roíhodnutí

že návrh na udělení důtky mini- -

sterstvu ža zaujmutí dosavadního

tnnilca v ntitoii krétskó bvi

by předčasným a proto na dobu
'

pozdější až Jak věci se vyvinou to

odloženo

Analié rozhodla nrv se že blokádv

Kréty % břehu řeckých se nezúčastni
a v tomto rotbodnutt bude pry i

i


