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Ve ťlrrtk bylo nplně Jitl přiU strany tr ťlvfm i svtďny
íetné potyěky anll y vlak

4

' (linul otnamov4n( v p4tsfc f

1kiMJio f llíov4nfrrt nat vá(

pthybnot ijíllřno e 1'atrlo
Aeclarito ktsrýl vrals lný úfokv

řtvi(k na fcráln llambsrl% ořinll
na ďifhtt ihorým Jst V p4tk na

to ohlalov4n % lf útok byt pře jsn
výlodksm dilk'io4lillio spiknstí
a ls dra sondruil út)i'níka ktrfl

připraveni j rý byli dílo dokončili

kdyby snal útok se nsidaříl ve

vaibé jíl sn wk%

1'uliidn k i fííma v soUtu
oř naniov4no přcri'it vslkeré styky
diplomati ké a Vntlm a vyjndii4v4
prý přítomni a vdmocemi etřop
kýml ta tím úMem aby panstvu
tureckémi v Kvrcpá konso nttutn
aby pravoslavným nárolftm balk4n

kým
rt4l-!itéh- nináftí se doslalo

Na kráUUnUkihn Itumbrta uči-

něn bjl vs ětvrlk ixlolodne kdyl
ku kokýM do lihům v kol klu Jel

vrafodný atsnt4t DMnlk 1'ietro
Arrlarato dUí jíl dobu bsa zamě
stnání a ítnatika politického msti

soudruhy svými plstící pokusil a

totil tnuti králi dýku do prsou 15
na Jařilo se run to a král vyv4tl úpl
ně bea úraíii— Acclirato byl aatěen
a králi ktí řýl na závodííll míjel
U4(ořádány vřelé ovace

V AnijtU učiněna a otázky řeoké
mUtnl otátka politická Dosavadní

t)til poslanec konservativní ta
Chcshire úřadu se vzdat a tu kan

mloisirsm Killim f lth Jm
hij In li I sni a tímto A((ipkprri

ooJ#fi fífhmU proto jak
třaf dobřs tpravfnfcb v pottdřlí
ftliUlováho řlfií král přípraty aby
V pnířřby ffultnon svou h$
o lkh lnA t#rn otiutl mohl

OPRAVY ZAHRANIČNÍ

WJAJtlVWíCKh

Čtilt Ntmrl jV jm Ji! Mř4
mill rhyntali k tk íui njri h
na ktnfém ttujodrtMi n fhtli na
stanovinku ktf 1 by jttyk'v4 na

říiní ttdjmoqtl míli VJUk

myílínky té ih a sir a 16 fííi-n-

j#líkol řt4ří'lní Hbr4lov4 ně

mítí nibtll 'iy na sjfidu po-dlU-

rML 1'roti J4 bti t
'-

-

vyttonpilii f prvé Mé no4 rme
ek4 strana pokrkotá a ttk t !'#(
U ku sjnajti tftbfe ficdoj lu

liiikntiiliý tluiř V plAvndu arď
vévody Otty a rninNtra ihrari5
fiíidi i4UlÍkistí íliluehoviikého

v ftdřli ťftttu l rntrhr
d k n4v4tévé cara MikuUi

Nlmřtký t(tř přibyl Ve střmlw O

II holině dopolfdnl do Vidně a ui-tá- n

byl na n4dra!í a člny
cliřké rodiny Na C(?tě do hradu
vítán byl pr liibm spftiobvm vidíce

nadaným

r

bylo vlak by b podařilo kuríko
llf stran! nijaké dftUIÍMjH poi
r irftrmnitl

Ni liojiltl ## rintf(ttn ftaat
v poIdftfh ílňí-- f h dis tpráv tf t

KfaňeMeh ©Val v irot4f h ibra
n( larrkýdi Čm4 ona vítltatvf
Jirhl ÍUkové v Kir vydobyli
niairraa nevytán isdinkoti onu

porálkn Jtkon! 4rm JVtrUs

trpěli Jk jm jíl fin4rnili
potinov4nt byla hlavní arm4 la tt
ti f tmu prnsrnyaem mnotinam na

Tamaro odtud na ftríssu n kl
fél hlavní řm4U řrefcá fjf I

jolo
fena farntvo po ioníalfch bojírti

pvllo v pátsk do rukou turecký
ť ftřinkovjlo na Kky tak l o

Mrlsy ustoupili aby rrivr bi
psčnljlí prý prwirn a 1'htrta'a i

ujmuli Dle ipráv fcli h byl to

pravidelný ústip dle atriv tur

ckýeh byl to vlak prý divoký útěk
v něm! kallf Jn o htpčnoat
vlastní dbal a o Jiné nit nettral
!e posladnéjlí pravděpodobnějším
Jest ttrno i toho ] v Iart
zanecháni nejen ranění ale i opu

Itěny Um cSkry ony zásoby po
travin a sironva ji pro celou ar
m4la nahromaděny tam byly
rrůběh událostí posledních dnů

byl následovním:

rátek byl ro Heky dnem pří
tnivým neboř bombardováním vá
tečného loďstva do zátoky aoloft

ské vyslaného padly jim do rakoo
města riaiamona a Katernia
nich! zásoby potravin t mřeli va

pro hlavní arm4do tureckou urče
nó nahromaděny byly a tr4loti

jich! Tarkflm citeln4 rina saiiato
na Z4oby tyto aaneob&ny velíte
lem tureckým bea nilelitó oohra

ny neboť domníval se !o blok4doa
břehů řeckých Ioďntvu řeckému

vjetd na ííró moře aameten bude
v íeml oviera tnacně ae přepočítal
íebol dnr aoinčn ae atrany ture
t ě m a

cae marný potua o imocnoni ae

opevnění n Arta a u Mat! pora
iena sae jítda turecká kter&2 pod
vedením důstojníků nSmeckýoh ae

naléiala
V sobota lapooato a bombardo

viním opevnění tureckých na po
břežl albánském a anacné Škody
Turkům spůnobeny NejvetSÍ spou
ata ozn4mena te Hanti Qaranti
kde! po dvouhodinovém bombar
dování mužstvo t lodí válečných
na břeh vysateno a sáaoby potravin
a střeliva pro armáda tureckou

Kpiru určené inioeny Téhoidne

postoupilo vojsko řecké v Kpira až

ku Kumusades amocnilo se Plnili

piady a tím eisstu na hlavní stan tu

řecký na Janina si otevřelo Si
tuaoe pro Turky ahoriula so tam
nemálo aároveA i tím že několik

praporů albánských se vzbouřilo a
ftekům přefilo

V neděli karta se obrátila a Ště

stí válečné od íteků se odvrátilo
Podniknut totiž Turky útok na po-

sice řecké u Gritsovali a jelikož
proti 6600 útočníkům pouro 2000

Heků bylo museli tito sáhy ustou

mk tyjw

iffl lOly k 11 Kiku lálív
Huda ku ařítsní uludné stanic po

loupí ia rol pik U
sko rurku nedllnost ftisml ji
ho taraH — H plánem tlm
to při nf ml j(tiko iifi po
rdiodilo by n#jMp# souhlaí prý
KikoHskn Kranrda ft Ně'ntko a

p' tiis prý sonhlta Anlí "liáií
aby vt skutek tiv'ln býti ntohl

Ilulhiirtku tikát alo v soboli op 1

ně la nhodl4 se nad4ls aa pouhé-
ho vaala turkho povíati a

la na dále jednak hodlá jikrlto
twf) úplná samostafn4 a riodvWIA

ťorta I4dala totil na lhlhark
aby jakolto val tnrsrký htt
áilo vetkeré styky diplomatické
físekem a aby i4rovA vikeré
ky a úismí st ho vypovědělo Na

pola tavrk tento odpověděno vÍJík

úřadnA vládou bulharskou ls tU
podobného neučiní a ln spokojí ss

proutím a tím ! pro nynějiek
úplnou nestrannost vůči olma vál

ilcím strarám tachová

Nu Černi lluft dle loch4iejí-nic- h

ipráv té! jil vřlli to počíná a

Černohorci připravují se dle vlrdio
k tapočetí nepřátelství kdykoliv
by se jim k tomu vhodná příteli
tost naskytla Tak apoA soudí sn

i řeči kterou! následník trůnu IH
nilo při přehlídce vojska v pátek
pronesl a během které! prohlásil le

Černá Hora k okamžitému ukroce
ní připravena býti musí tk aby zá

jmy své na mlkáně s úspěchem há

jiti mohla

Výchoilni otázka nabývá v Evro

pě atále větší a větěí důležitosti a

předpovídá se že sa následek sce

la jiné sestavení na politické st
chovnioi evropské míli může Víe
záleželi prý bude na výsledku ja
kétož válka řecko turecká míti bu
de Pakli že podaří se Turecku

Keky porasiti a armádu jeho zni

čiti tu zůstane víe při starém

pakli by vsak Kecko byť by jen
dočasně vrchu nabylo a na bojišti
vítězným ae stalo tu stala by se

válka vieevropská téměř nutností
V případě tom jest totiž jisto že

by i Halharsko Srbsko a Černá Ho
ra zbraní avých proti Turecku po

avedly a nějaký ten kas území pro
sebe lískali by chtěly proti čemuž
ínteresované na Balkáně velmoci na

odpor by ae postavily

Jiumuněko dle zpráv sobotních

chystá se též pro možný případ vy-

puknutí války na KalkáuČ neboť

vypsána jím byla půjčka 8070000
lranků k účelům válečným
Porta následkem nepříznivých

zpráv o dosavadních krocích armá

dy turecké na hranicích řeckých
rozhodla se povolat! do zbraně dalíí
zálohy v počtu 50400 mužů Zá

roveň rozhodnuto v poradě mini

sterské odvelati dosavadního
vrchního velitele Elhem pasu a

nahraditi jej známým hrdinou

plevnovským Osman paSou

lureckd vldda požádala v úterý
khediva egyptského o vypovězení
vžech Kíků z území egyptského Jo
likož počet Uekú v Egyptě na 50000
ae páči a téměř veškerý obchod v ru

kou jejich spočívá bude sotva as já- -

dosti té hned tak vih„véno

Sultán turecký jak se podobá za
každou cenu zajistiti si chce ne- -

stranost národů balkánských po
čas války a ííeckem a proto také
vyrval dle zpráv nedělních iradédle
nhož Bulharsku tři další bisknnv
v Macedonii po ukončení války za- -
ístil jakož I iradé kterýmž Srbsku

aajiSťováco jest zřízení četných
skol srbských ve vuajetu monastir- -

akéra a solufiském a nahražení dosa
vadního metropolity Ambrosia v

Uskobu Srbem

Na Kréti docíleno bylo prý za- -

kiočenfm italského konsula dohoď
nutí a povstalci v tom smyslu že

tito zbraň aložf jakmile posádka
turecká ostrov opustí
Z Judit ubirá se tnařn iWp!

dobrovolníků do ťlcks abv tam v

řsdách řeckých proti Turkům bojo-va- li

NejsilnějŠf výprava vypravena
ve středa pod vedením Kicotli

ti i a m ni iiř w mm s w k ' v at

onk f sobotn Hnili irko e

ip#Aiti A řl prtdiliÍKhl lofrito

w(ř4n lkkdyl VflDvyalanrsm

rtukým rMti4oirio fo n riá!dky
lltilhnřko f)l-fvMný- dří4ňn
bul#

fivinu 'o t4Í4iia v Úiířý ♦!
moi! řri řripkým tiotsv ktřJ np-- i

iríinjíc" I fi-i- ki dí)r í rrtě ta-tho- 4f

aln Vfkiř4 utovsnl b#řlir
kli' kodrMU roku )'() a U Indii
drní í# i)řií I VfímřMÍ jiodobnl
ts í n I a ňjlřio niutrilitu tarbovají

fitiiým mtnlttrrm aabr aniinft h

f ilf Ittoul í Jkřiiífřffi podáni V prtn

dli olovr na nota kUroul porta
t%il i)K}d4tNtfí vlálé fs'ké
oitainftvata a v ktrél ♦řlkř4 o

povMnot ťdi'i na IWko avalov4na

n prý v oÍdrifh dnsch vojsko

]hn hraním přkfoíilo a náilno
stí n (lupouJtf o V odpovědi Jjt
toto tvrsrril ro nJrothoníjj vyvrtl
cováfio a nvédřno jfst Is pravý toho

opak pravdou ]! a la vltn Tum
cko stranou útočnou jct Na důkaa
toho uvá lí se metl jiným In kdežto

válka Tursckrm tpprvé veoVr proh!4'
í-- n jíl o ft hodině ranní baterie

pevnosti l'revy bombardování pro-třjilp- h

opřvnřní fpckých ispočly a

řický parník potopily

Jínil ttxiý vyjádřil se ve středu
ku apravodiJl pařížského "JournalH

J v i

C8tt(t

pomřr nrívt-- tak Jako obfi vyobrazení
velmoci

o situaci následovně: "Byli jsme
napadeni protožo Turecku bylo po
ručeno tak učiniti Nikdy nebylo
by došlo k válce nebýti pletich jež
později na jevo přijdou VSechny
velmoci jsou více méně proti nám
Chtěli-- li válku tož nyní ji mají
Evropa musí věděli že když dohna-

la nás k válce nemůže nás 7Íce zasia- -

viti neboť Kecko ví že buď muí
zvítězit! aneb zmizí e mapy evropské
Uude to válka dlouhá a krvavá ale

jest ji! ptíli pozdč než aby ustoupí-t- i

se mohlo Velký zločin spáchán
byl proti právu a lidskosti v otázce
krétské a trest za to se již dostavu

je"
Králem řeckým vydáno bylo v

sobotu tak zvané "moratorium"
na dobu jednoho měsíce Morato-

rium toto znamená že splacení h

dluhů nechť veřejných či

soukromých o jeden měsíc odklá-

dáno jest a vydáno patrně násled-

kem panující války o kteréž doufá
že do jmenované doby tím neb

oním spŮBObcm skončena bude

Jluská vldda požádala prý dle

pondělních zpráv berlínských portu
dovolení k proplutí lcďntva černo

mořského D r lanellamí Lidstvu
baltickému též prý dán rozkaa k
odplutí se zapečetěnými roikazy

Rusko dohodlo prý se již a Ra-

kouskem vzhledem k tomu kterak
otáika východní urovnána by

býti měla Dle toho aultán má

r
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roUOVNANÍ flECKA S TUKKCKEM
V tomto obrazo znázorněna JchI jak vojenská tak nilmořní sfla Accka i Turecka

Turci mohou postavit! do polo 7(M)(X)0 mužů kdežto fíecko pouze sní 200000

oi lát strany liberální uchází se

proti kandidátu vládnímu o zvolení
na základě otázky té Kudeli zvo-

len kandidát liberální znamenati
to bude Že lid nesouhlasí a

vládou v politice vůči Kecku

kdežto naopak zvítězení kandidáta
vládního vykládáno by bylo v ten

smysl že lidem dosavadní směr
schvalován jest a že vláda na agi-

taci ve prospěch Kecka žádného
ohledu bráti nemusí

V Jublini raložena v úterý "ne-odvis-
lá

liga irská" jejímž hlavním
fj čelem býti má zajislění Irsku občan-

ské i náboženské svobody a zamezení
dalšího mícháni ae kněžl do politi
ckych záležitostí irských

Z Irsie oznamováno v aobotu
že šach Muzzafer Ed Uing nebez-

pečně onemocněl a že o životě jeho
se pochybuje Týž nastoupil vládu

teprve prvého května minulého
roku když oteo jeho zavražděn byl
Z Havany oznámeno v pátek že

pokus generálního guvernéra Wey-ler- a

o ukončení povstání se nezda-

řil a že vůdce povstalecký Gomez
každé vyjednávání ve směru tom
zamítnul Komise kteráž za úče-

lem tím jmenována byla a o výsled-
ku poslání jejíž zprávu jsme podali
podala totiž toho dne Weylerovi
úřad ní zprávu o nezdaření poslání
svého a dle téže mír jedině po udě
lení úplné samostatnosti a neodvi- -

slosti možným jest

Do Narka Rep Co Kans

Všem odběratelům v Narka Kans
a okolí sdělnjeme Že pan K F
Strnad příjmul jednatelství našich
lintů a jest oprávněn všechny£zále- -
litostí obchodní firmy naši se týká--

jícf vyřuovati

Vyd I'ok Západ a

- MliiMí
KAILWAY

J I
Drát Ulo nipofádá yl ty do tU- -

Bia MVcrtitolt tápadnleh a Jit iliti
do 4 a 18 kiaa Cn lUtkl Ua
a tpit xa JadDO Jido jHd
krm fl Llilkf pláli II dni

ros rriGN cíiicn R n

t pni i uroi postoupit na to a xviau
f m f a a

kdežto Kokové ustoupli na Torna
1 vo kteréž ale na dlouho v rukou

jejich netůstalo neboť i odtud byli
i 'Á '

atlačeni Vrchní velitel armády

Obě poutavý vojínů znázorňují tento
lodí znázornuji námořnkou silu obou

Z Londýna oznamováno v pondě

lí že velmoci evropské následkem

prohlášení války mezi Kckem a Tu-

reckem vzdaly se úmyslu na blokádu

přístavů řeckých a zároveň prý i po-

lovina lodNtva od břehů krétskych
bude odvolána Též oznamováno že

posádce řecké na Kréto zaručen bode

berpeňný průchod pro případ že by

do Kecka ku pomoci soudruhům na

hranicích za čest a slávu bojujícím

navrátiti se chtěla

Velmoci evropské dle zpráv lon- -

dýnskýchzamýall prý učiniti náležité

kroky jež by kn zastavení nepřátel

ství mezi fteckern a Tarrckem vedly

Vyjednávání ve směru tomto zapo
čato bjlo Anglií kuráž podporována

jeit v tom hlavně Frtncif a Iulií

Jlulhítrstio jak ho podobá hb'dí za

každou cenu vyvolali ráminku pod
kterouž by armádu svou zmobili

zovali a válku Turecku vypově lití

mohlo Záminkou touto bude dle

vSeho požadavek na jmenování pěti so
bulharských biskupů v Macedonii a

menovánf bulharských jednatelů
obchodních v Uskubu a Monastýru

ožadavkům těm porta vyhověti se
o

zdráhala a v audienci bulharMkélro

vyMance bylo tomuto sultánem sdé- -

eno že požadavkům bude vyhověno

li v Sak Bulharsko skončeni války s

luckem vyfikati musí Na to vsak

odpověděno ae strany D ilharska ve

čtvrtek ultimatem že jmenování že

biskupů v pátek nčiněnobýti mnsfji

M" tida že by Larisso udrželi ne

J mohl dal La to roakas k ústupu
v na PherHalu a týž sa divokého

Í smatku proveden Veškery tásoby
rv potravin a střeliva padly do rukou
v Turků kteří sáhy na to město ob- -

V aUli
aadili a tím pány pláně thesálské se

Zpráva o pádu Larissy která!
bea jediného výstřelu Torkům vy
dána apůsobila v Athénách ohrom-

nou aensaoi a uspořádány četné

demonstraoe protivládnf a žádána
besodkladná aměna vrchního vele-n- í

armády an velitel dosavadní

korunní prino Konstantin nikte-

rak ae neosvědčil Demonstrace

tyto nabyly takového rám že přá

f

jf ní torno vyhověno býti muselo a do

JSyvrchnlho itábo povoláni vesměs

) Jtlenové strany oponičnf a bývalým

%f


