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lilstf přibyl v úterý k řtávltM
eararuckhodo Petrohrtdi a uvítán

byl s hftfthvjktot okáialosif Vs

Čeř přijal ear bř Oniuehovského

kteiý dřít byt roimlouval hř

ířvm rnakýin mínintrem M
sahraničnfch a s d Wiltem rn

kým ministrem fiutnrí Ptiilfji
dáván byl bvnket v zimním pVáoi
kterého aói2atnlli s mimo cvia
hostitele ríař rakouký jmenova
ní jíl miniitři a vyslanci Car

připljtd rakonskmu císaři pravil
"Třílme s# vellr i přítomnosti
v1cho veličenstva ve středu nalem

Cítím se povinna vi 14ti vám díky
ta tento nový dftksz přátelství kto-r- é

nás pojí Přátelství nase síle-

no jel společnými náhledy a prin-

cipy jtchl cílem jest zajistili vše

mu lidu blaho pokojo Ujišťuji
vaše veličenstvo o vřelých poci
tech které k vám chovám a o vel

ké ceně kterou klsdu b% shodu

mei i námi jíl účel jest tak veliký

Piji na zdraví vašeho veličenstva
na zdraví císařovny a celé císařské

rodiny" Císař rakouský odpoví-

daje caru pravil: "Jsem hluboce

dojat tímto srdečným a vřelým

přijetím a tou tolikou pozorností
která nám věnována jest od té do-

by co překročili jme hranice va

šeho státu Ncjbližií myšlenkou
mojí jest vyslovili vašemu veličtn
atvu své nejvřelejší a nejsrdečněj-š- í

díky Ve přijetí tom vidím

opětný důkaz úzké pásky přátel
ství která nás víže přátelství spo-

čívajícího na základě vzájemnosti
a oldanosti která! jest lidu naše
mu mocnou a jistou zárukou míru
a blahobytu Cítil jiera se po vždy

šťastným že mohl jsem spolehati
na vaši podporu a jsa pevně pře-

svědčen že úspěch našich snah je
zajištěn piji na zdraví vašeho veli-

čenstva a carské rodiny" — Oba

panovníci rozmlocvali ipolu důvěr-

ně během hostiny

Rakouský vyslanec v Berlíně vy-

jádřil se v sobotu o vlastním účelu
návštěv císaře německého na dvoře
vídenském císaře rakouského na

dvoře petrohradském a zamýšlené

návštěvy presidenta republiky fran-

couzské v Petrohradě následovně:

"Vlastním účelem návštěv těchto

bylo předně opětné docílení míru
na východě a za druhé dohodnutí

se vzhledem k možnému vypuknutí
nepřátelství jinde hlavně pak v

jižní Africe Kecko beze vší po

cbyby záby přijde k rozumu a ne-I- i

tož velmoci k tomu je donutí Ma-

ličká zem tato její! existence vý-

hradně jen na velmocích záleží

nesmí na dále hráti si úlohu štiky
v rybníce plném kapra Na dru
bé straně nebude dovoleno Ture
cku ničeho z území řeckého si vži-

ti a vše musí při starém sfistati Co

jižní Afriky se týče nesmí dovo-

leno býti Anglii Portugalsku ani
Zavaalsku dosavadní poměry poli-

tické Um změniti a hlavně Anglii
dovoleno byti nesmí neodvislost

na dále ohrožovati"

V řlSki radi rakouské podán v

pátek německými nacionály návrh
na dání v obžaloba ministerstva
Badeniho pro zneužití moci úřad-n- í

kteréhožto zločinu dopustili prý
se vydáním jazykových nařízení

(přinášíme je v plném znění na ji-

ném místě) jimi! čeština v úřad-níu-

výkonech v Čechách a na Mo-

ravě s němčinou ca tý! stupeň sU~
věna jest

V Petrohradě vyvolala zpráva o

porážce řecké zvláště v kruzích
úřadních velké uspokojení neboť

jedině lim bylo prý vážným záplet-
kám na Dalkáně uvarováno

páteJM zprávy londýnské velká

rýifi úmystl na latrofení m úís
lem likonřftí války Mko turer ké

a sinu stalo t lak fi4tlkrn toho

n Triko I Řko ruiholly
lál vs vále pokrajovali a f álné

prostřsdkovánf nepřijímali

ílttká tnro t o týdenním odklá

dání koneířiš v sobota moli! od-

bývali prvé své iMsIání toto

bylo tároveri tk potledním Po

zahájení si bul ohl4il loti I přeď
seda nového ministerstva Itilllls
přvou snihon Jeho bud řeorRanl-sovat- i

armády neboř bea kroku

toho bylo by prý dI4 vedení vál

ky a docílení míru i podmínek
eslnýťh nemolřiým Di té doby
není prý ničeho v les k dělání a

proto učinil návrh ni olročaní
col jednohlasné echváleno

i'vrU omárneno v středu od

vtlyslancu anglického francouz-

ského a riisklho 1 řecké poddané
v obvodu řlí turecké pod ochranu

svou béřou — Při téls příležitosti
oznámeno 1 portou nebude pro
vádln roikai dl nšhol řečtí pod-

daní do 14 dnu úieml turecké opu-

stili měli a to proto an prostředku
k tomu se ji nedostává

Portu na nátlak vyslanca ruské-

ho francouzského a anglického
odložila provedení rozkazu jim!
Řekové z obvodu říše turecké vy

povídáni byli do 11 května —

Vyslanec francouzský ohlásil že

všechny pravoslavné Beky pod
ochranu svou bóře nechť si jil se

to Turecku líbí či ne

Z Vafihradu oznamováno v ne-

děli že na ostrově Mitilini (Ls-bne- )

nejvřtšlm to ostrově při po-bře-
íí

maloasijském vypuklo po-

vstání v zájmu Řecka a že prý
následkem toho řecké lodi válečné
ku podpoře povstalců vyslány tam

byly
Z Madridu oznamováno ve čtvr-tekž- e

královnou vladařskou po pora-

dě ministerské podepsán byl krá-

lovský dekret jim! zavedení ohlá-

šených již dříve oprav na Kubě

nařizováno jest — K rozhodnutí

tomuto dospěno na základě zprávy

generálního guvernéra kubánské-

ho Weylera dU kteréž ve čtyreoh

provinciích ostrova úplný klid a

pořádek zjednán ji! jest a povstal-
ci prý již jen na provincie Puerto

Principe a Santiago obmezeni jsou

V Barceloně Španělsku odsou-

zeno v sobotu k smrti dalších 20

anarchista kteří podíleli se na dy-

namitovém atentátu kterýž dne
7 června roku minulého proveden

byl a při němž 12 osob na místě
usmrceno a 50 jich smrtelně pora-

něno V den onen slavena slavnost
božího těla a bomba vhozena mezi

lid právě v ta místa kde! sej větší

zástup se nalézal

Z Havany oznamováno v neděli
že dr Maximo Zertucha bývalý
osobní lékař Mace&v o něm! tvrdí
se že pána svého za mizerných
několik stříbrných Španěl&m zra-

dil o smrt jeho spfisobii byl a roz-

kazu geu guvernéra Weylera v

obydlí svém zatčen a do španěl-
ské osady trestal při pobřeží afri-
ckém vyvežen býti má — Inu mou-

řenín vykonal svou povinnost mou-

řenín maže jít!
ATa Kubě podařilo se dle zpráv

nedělních dobýti Španěl&m skvě-

lého vítězství — padl jim totiž do

rukou přístav Banes v provincii

Santiago de Cuba který! po něko-

lik měsíoft v rukou povsUleckých
se nalézal a který! a pravidla cílem
všech amerických výprav filibustýr-skýo- b

poslední dobou býval

V Kapském parlamentu došlo v

pátek k bouřlivým výstupům ná-

sledkem podání návrhu na vyslo-
vení ned&věry vládě Návrh tento

byl výsledkem delší debaty obledaě

nepřátelského vystupování vlády

anglické vflči republice zavaalské a

že stanovisko vlády Uk příliš pev-

ným není ukázalo se nejlépe a

hlasování při kterém! návrh na

vyslovení ned&věry poražen jedině
hlasem předsedy který! s vládní
stranou hlasoval

riáviťvá knflet l srnohorsk ťht na

Ceiyft kds připraveno mu nidlsn

HVÍtlnf

V Ituihirtkn vřt lo řím dál tím

víre Tak v úterý odbývána veřej

rá srhňis lidn V ftff rtř "!"'
tována dosavadní nsSínnost vl4 1

a dflvoiot áft f da!JI l lov4nl

řr filks politiky na litlkán Mil

narsku jen ku vslké Šktd týl!

rnoí(

7 1'ttrtihni'fH oznamován- - v pá-

tek lt hrábl Mnravlv rnký(
hr (lolnnhovský rikomký ministr

Hhranl£atrh lálelitostí ustali M

kým a rakouským láitipoflrn v

lUleHradš v Hrbsku v Pofíi v Hl
htroku v íhkureltl v Utrnursku a

v Celyni na Černé Kiře stejní inš
Jící noty vs kterých vyslovují svoa

spokojenost nad lakluSnortí kli- -

rou lerbi tyto za dnešní krísv ta

chovaly col oípov(dá zcela plání
obou panovníků cara ruského a cl

saře rakouského kteří rosholnuti
Jsou zachovali všeobecný mír

V flhkim tnlma nimtekém sla
ta se Dingley ova celol předloha t

pondělí předmětem delší debaty a

to následkem dotaiu se strany
agrárníku jak vláda vóci tomu za

chovali se míní Poukazováno

Je různými položkami předlohy té

lájmy Německé značnou měrou

poškozovány by byly a že tudl! se

strany Německa politika odvetná

zavedena býti měla

V německé radě řiiiké žádal ve

čttrtek Jeden a členu oposice aby
dr Petera někdejší nejvyšší komi

sař německýoh kolonií afrických

který! pro ukiutnosti tam na do

morodcích páchané — několik jich
nechal na postrach jiným bez při
činy oběsiti — ze slaŽby císařské

propuštěn a několik mřsícft na pev

nest poslán byl bez odkladu pro
zločin vraždy zatčen byl Kancléř

llellwig odpovídaje ve jména vlá

dy pravil že v záležitosti této je
soudní stíhání nemožné jelikož
zločin byl se udál v zemi kde epá

chaný skutek není povahy zločin
né Socialista ISebel napadl pak
stanovisko vlády pravě že za ně

styděli se musí celá země Dr

Barbem byl rovněž proti argumen
túm vlády tvrdě že divoši v Afri
ce byli by Peterse lynčovali kdy

by jim bylo dovoleno aby jednali
v mezích své předsUvy o spravedl
nosti

Šoýcartká rada spolková ozná

mila v úterý vládě řecké že nákla
dem svým posílá na bojiště ambu

lanci s devíti lékaři k ošetřování

rinčnýoh obou stran

V anglické sněmovně učiněn v

úterý v&dcem strany liberální Har-tevurt- em

doUz kterak že vláda

anglická zachovali ae míní v&či

nynějšímu stavu věcí v Řecku a

zda-l- i i na dále Anglie na blokádě

Kréty podíleli se bude Vládou

odpověděno že dohodla se s ostat
nimi mocnostmi zaohovati v Řecku
stanovisko neutrální Samo sebou

se rozumí že vláda přeje si dělati

zprostředkovatele mezi spornými
stranami a sice jakmile příležitost
k tomu se naskytne Vzhledem
ku Krétě oznamováno že velmoci

považují ostrov za neutrální jeli-
kož obsazen byl před válkou a bio

kádu zde udržují aby zabránili

oposici proti své autoritě — Ta-

jemník ministerstva zahraničního

prohlásil na příležitostnou otázku
ohledně zacházení s válečnými za-

jatci že vláda dosud neobdržela

žádných zpráv kteréž nasvědčovaly
by tomu že Turoi nebo Řekové

nakládají krutě se zajatci a proto
že dlužno veškeré pověsti kolující
o nelidském zacházení se zajatci na
obou stranách považovati za vymy-
šlené

Z Pařile oznámeno ve středa
že řecký vlastenec a milionář M

G AverolT jehožto zakročením lo-

ni hry olympickó obnoveny byly a

kterýž před započetím války vý

zbroj pro 40000 vojínu opatřiti se

nabídnul daroval řeckému londa
válečnému 30000000 franku

I řvé pak k ll poolilnl pimrif
tml vyj áUna hla
Tatí prirálka is tk)fih a mltl

tis ts co skriniií Vfíks
řlMil-- f áUUtti Jdř'bifi(
(frtf fl' k rntnláN velrnorf IV- -

ř'iikrh Ointmftj m # vlmwl

phpraieny j'n uhh il rlt
nkfoill k fl Utto ht(M% Iné o

4 Ikn svou KMty íkIvoU rl by
I to'fcf tnřitrké f Tblí Hfi'jit
Hrka ň#il(4iif bi'l# prý viikř4
l'iva'!nl 6mí vlm'Mřn jm#

nována b ř ytt vláli prlvnl r l

ktř'nl nřuři hn i fJ#n Tnřs-ek- u

)lfnt nálifaly váMn als

t ároveA i iplarsni dlutopiuft řeckých
V fakod perinfkíi ft'mfkýrb
natéiijfotcb
Vlá li řerká pcrálku m i dl

zpráv pfiloln(ch jíl uinil pnl4-dalap- rý

Francii Arg'ii a Hu-k- i f
rpreHitřp!kuvánf mim

právy posledních dnu a boji--

řecko tureckého a a Athén do

cháfejleí (dvjí niMíovall s

tomu li v celkové situaci mnoho

se fifimfnilo Armáda turecká
rneií ÍAtiwu a Trikalou rofett-ven- á

tattjroiila Jak e plobá
vyčkávací a a nečinnosti té

tdá vysvitali la mnoho as bu-

de pravdy na správách telegraf!
ckýcb dl kterých! Turecko s do-

savadním svým úiěihem uioko
jeno jest a le Řecko rfllelitont
dáli chce aby velmoci evropuké o

zprostředkování míru požádali
mohlo Na straně řecké rozvino-

vána jest se strany nového mini

sterstva ovsem nemata činnost v

zájmu reorganizace armády leč to

jest prací obrovskou neboř táž

jest zúplna zdemoralizovanou a k

ochablosti její přispívá nemalou

měrou jeSté to že zásoby potravin
i střeliva úplně nedostatečnými

jsou a vojínové mnohdy po 48 ho-

din bez jídla býti musí V Athé-

nách dosud jest rozčilení na stupni

nejvyiiím a demonstrace proti vlád

ní jsou na denním pořádku Ja-

kého stupně rozhořčení proti dvoru

nabylo nejlépe patrným jest z toho
že korunní princezna Žofie do

nedávná miláček lida uvítána byla
v pátek při opouStění nemocnice

sykotem a že konečně aby bez

překážky do paláce dostati se

mohla přivolán býti musel kočár

na něm! znak královský zakryt býti
musel Vfie podobá se k tomu že

krise blíží se Um k svému v řehol i

a že král do opravdy na opuStění
země pomýSH Soudí se tak z to-

ho že v pondělí oznámeno vážné

jeho onemocnění 'jako! i to že

lékařem směna podnebí odporučena
mu byla
Zprávy a pole válečného dochá

zející jsou kusými a sobě odporu-

jícími neboť co jednou stranou

tvrzeno zase stranou druhou po-

píráno jest V pátek oznamováno

se strany řecké že 8000 Turku

uUalo se n Valestino s brigádou
řeckou pod velením gen Smolon-skih- o

a že prvnějSí po tuhé seči s

velkými ztrátami odraženi Zpráva
o tomto vítězství zbraní řeckých

sp&sobila nemalé nadšení a použí-

váno ji a úspěchem k povzbuzeni
ochablé mysle armády ostatní Za

to viak a Epiru nedoSly zprávy tak

příznivé uebotf Řekové u Pentepi
gadia přesilou tureckou k

opětně — ji! po druhé — přinuceni
a to a! na Artu kde! siujmuto to

té! postavenfco v prvý den započetí
nepřátelství
V sobota a v neděli zůstala sítu

ace nezměněnou neboť mimo ně-

kolika nepatrných potyček k žádné

vážnější srážce nedošlo Dle zpráv

pondělních požádal vrchní velitel
K lhem paša o pětidenní příměří
dle zpráv jiných prý příměří již

po několik dnu panuje a tomu prý
tlkA nřiřftati dlnlnn In cnr&vo

I r 1 y -

bojiště v posledníoh dnech tak

'skrovnými byly
Dle zpráv poslednějších odhod

lala se vláda řocká posádku svou z

Kréty odvolali v lf naději že kro-

kem tím velmocí k zakročení ve

prospěch Řecka pohne

dy vlfno neb piklemi dvorními

Jiehl loelem býti mílo národ očí

taslepítt a eo nejrychleji škorpení

války owlf si ii ceia jtkonkoliv
přivodit! Tím ovm sesllent 6 po
sic rnro nemalou i jk Jm Jil
mioalt ohlásili niMto t řehni velení

srotily fit éiNp f Tbetalii nalé

njlol svářeno býlí Člením 11 dl

posledních zpráv přinucen v čtvrtek
I kabinet lltirinifti na nátlak

motoí ho král k odstoupení
sestaveni kabinetu svífeno vftdoi

cpoaic Hitlimu kierýl mimo pfed

Mitoicttl ministerstvo námořnictva

solil ponechal — Zra6na tato učinA

os bez souhlasu ministerstva etaréhi
tak aby národu dokátati mihlo In

neúspěchem Řck na poli válečném

vinným není a že politika Jeho em?

řovala k torno aby mír zachován ty
a při tom aby zároveň hranic řecké

v plném souhlase se minim smlouvy
berlínské inovo upraveny byly

Novým ministerstvem prohlášen

ústy Kalliho program následovní:

"Politika moje sestávali bode a rour-gabitac- e

armády Jejížto sdroje Jsou

téměř nevyčerpatelnými a ze inovu
aavedcof pořádku a a upokojivého
rozřešení zahraničních atykft našich"
Sněm řecký kterýž ku zvláštnímu

sasedáuí hned v pondělí svolán byl

nemokl následkem nedostatečného

pcVJtu dostavivších ne poslanců do

čtvrtka tasedánl svá aahájiti Mezi

nedostavivšími m byla většina po

alaneft vládních kteří učinili tak

zúmyslně an prý nynější rotechvěná

doba příhodnou ku klidnému uvažo-

váni není Oznámení že sněmovna

následkem nedostatečného poctu
'
poslanci! k nsnešení schopnou není

' ' melo ta následek velké demonstrace

protivládni a jen usilovným zakro-

čením v&dca oposičnich bylo same
' aeno íe lid na paláo královský se

nevrhnul

Dle posledních ipráv čtvrtečních

uboríila se siiuaoe v Athénách tou

mírou ae rodioa královská kaldým
Dkamiikem připravena jest hledali

útulku na palubě lodi ruké která! v

přístavu sa účelem tím takotvena

jest
V Tbesalii pooanámením ji! námi

ústupu armády řecké od Lirissy na

atal dle vfiebo klid a obě strany při
'
pravují ae as k roshodnému boji

jím! osud Il?cka byl by rozhodnut

Řekové soustředili se u 1'hersaly
kde! aaujmul: prý posici téměř nedo--

bytnou Turci pak zase posunují

před yoj svůj směrem k důležitému

přístavnímu městu Volo o vzdání se

kteréhož ji! velitel armády turecké

prý požádal Dia správ čtvrtečních

Obsadili Turci Trikalu která! jim
beze viebo odporu vydána při čem!

: isačnt zásob zbraní a střeliva Tur-

kům do ruky padlo
Z Kpiru kde! do pondělka Řeko-

vé dosud vítézni byli počly v po-

sledních dnech téi docházeti zprávy

Jobovy které! těm kteří dosud o

tom pochybovali ukázaly že poráž-

ka Kecka jest neodvratnou Ve stře-

du při postupu armády řecké na Ja-nin-
u

utrpěli Řekové u Pentepigadia

I porážku při které! několik set

mrtvýoh na bojiítí zanechali I tato

l porážka zaviněna byla prý nesebop-moat- í

vfidcfi kteří nepostarali ae o

rto aby předníma voji v pádu napa--

daní bezodkladná pomoo ze zálohy

poskytnuta býti mohla Té! ozna

muje se !e Itekové trpěli nedostat

v

"i #


