
#i

Pokrok Západu
"

('' lhkn odliýtáiiy v ne- -

Konečnř příměří
Turecko Hrotilo Sť nltliko Hu-s- ki

i ijstivilo nepři! cist ví

W tnl i mh i(i ň fťci k m

a Tureckem dosud v I ' kro-

kem Idemýdífil a dosud nedospě-

no k určitému dohodnutí kdo

vlďliie vyjednávání poved- - zda

velmoci ivropské Či xda přímo

lii'í Řeckem a tureckem tlít) se

bude Turecko jilc podobá na- -

iikt rýt h spod t nosit amerii kýi h

v Dalo

' angifiHf }tilitmtlH iicífifio
v pálek prvým lordem pokladny
duhJilrl prohlášení Vhb d tu k Vlil

ffflil politif--
r klcřoti! tl-td-

l
V pří

llíui xasedání parlamentu sledo-

vali míní Pfi lom prohlásil !'

ZWÁVV ZAHRANIČNĚ

A'ahtnh v ví fii ii V) říov4nl

ntáky ýttiftní fiuď Mátí p'i bo-

ku l( tiak A a potatí Ni to iKjío
hodni)! proti při tiiftiřftýiu póla-davkf-

NViiií c ka Soudí ♦ lak

aipoft fv (lánku Vld ntkho
Fr ind nblattu ktrýl jakni t

poloúfadnl ořjfán povahován j"t
a ktřřýl t pravidla rtmynbch
vlády X prartM řiu ufadníth ínpí
řován bývá čaopí tf ntd o po-

žadavcích Tiir(ka přm fívahu

t nlí vyjímifii' nátldovní: Vy-

volením l'haraly jakojfto inívta

kde! by podmínky míru vypraco-

vány býlí Inly dokázala vláda

liin iká le vlaitn5 akroci ní vel-

moci vyhnotilí elire Vláda

turecká niluaei vlastni dou ne

jnKiiopila Nedotknut Inoit Tu-retk- a

na které? Ivvfopř lak mno-

ho xáleíí a kterou! Rakousku n

Kuiko zřejmá prohlásily býti zá-

kladem Veškeré jejích politiky

jet dab-k- od toho aby Turecko

vykládali ni mohlo Iv obe polo-

ostrov Halkánnký U ohledu na

velmocí otatnf ponechali muže

Pakliže Turecku cítí potřebu za-

kročení velmocí v zájmu jeho ne- -

dílnosti nemftŽe vyhnout! e také

zakročení kteréž za účel má aby

nepřivlastnilo ni přílišné výsledky

dli volby do jOiukcho #nciiiu

pří cem) na imiolia míiech k vál-fiý- ui

výit iioh ni doMo N'jkrva
itrAHa oiiaiiiiije jí ion

jokí kd X ku VfiW piifidkil
Vojsko povoláno Itýli řiiiiielo H

kde! pfi hroiíMdditl výlřbl do
lidu l oifdi na inMIé alfi ť no a

jo jit It raurio

h'tfk1 rh'1 kfillk "Prin-
ce ka fl fatiie" vylán b)l V

ilo pffiMVU atltrnikc do kde!

prdiotovr býli má k přijmutí na

pnbibu řodiry královské kdyby
lalo ktiad k optiUní f(cka donu-- c

i na h la

Xmťttl ii rohodU
ke o prorazení zákona kle-řý-

by Vi tkery pobtic ke ( hňe
nechť ki jl! Vi ř jné či klubové

ope" tne pod door policejní dává-

ny byly vědouc by návrhem

avýiu v rad- - řKtké nepochodila
učinila poíátik v prudké nemov-n- ě

kde! kón rvatívci tu vládou

ktojítí lémcf polovičku tilaifi

mají
V ťtifllt přibyli ve Mřctlu čle

nové komité která! presidentem

McKinleyem v zájmu bimetaliímu

jmenována byla Komise tato
neučiní žádných úřadních kroku

ii vlády francoiiziké dokud nový

velevyslanec náí Kenerál Porter

pověřující listiny vé pre sidentovi

i mm

Faureovi nepředloží a jím uznán
nebude Teprve pak započato
bude vyjednávání toto však příliš
slibným není Předseda mini-

sterstva prohlásil totiž že Francie
asi sotva v otázce té kroky učiní

dokud Anglie se neprohlásí že na
mezinárodní konvenci peněžní

když by tato svolána byla podílu
bráti bude

V italskm snfmu čten ve středu

telegram Ricotty Garibaldihovůd-c- e

italské legie ve vojště řeckém
v kterémž oznamoval padnutí čle-

na italské sněmovny poslanecké
Frattiho kterýž jakožto dobrovol-

ník v předních řadách cizozemské

legie bojoval Předsedou sně-

movny prohlášeno že Fratti pad-

nul jakožto hrdina bojuje za ne- -

odvislost národa a prohlášení to-

to přijmutí ze strany sněmovny s

velkým nadšením

V ilahké snřmornf prohlásil v

pátek ministr záležitostí zahra-

ničních Venosta že vláda věnuje
velkou pozornost novému ameri-

ckému zákonu celnímu a že neo-

pomenula Spoj Státy uvědomiti

o tom jak tarifem tím mohly by
býti italské zájmy poškozeny
Itálie nepomýšlí prý na odvetu

však setrvají-I- i Spoj Státy na

svém tu nucena bude Itálie uva-žova- ti

o tom zdali nebylo by
zá-hod-

vystoupit! proti dovozu

americkému a obchodním zájmům

0 foJmluly mlr it irjfJiJiilvl

V záležitostech řecko (Oteckých
nastal úterkem n eči kávaný iAtt
Jak ínintít' jsme oznámili odmítlo

Turecko podrobili nátlaku vel-

mocí mropskýc h u prohlálenl
přímlift pone i hání poilrtiíne k mb
r it zástupcům ve lmoc ( a v ne přá-

telství dáh pokračováno patrn
V tom úmyslu aby Turecko co
MioJno ne jvřtifeh výhod na boji-

štích získalo líni vřttích ('stupko
na poraženém na hlavo Řecko po-

žadovat mohlo IY cci nedoká-

zaly vsYchny velmeeci vrepské
dohromady tlokázat nám ruský
car který! vládu tureckou o Ix

odklaelné prohlášení příměří požá-da- t

a tito žádostí své ifnt důra
dat í na pokyn jeho % mobilizací

armády bulharské započato a I i

v jižním Rusku přípravy činěny
aly vojsko na území turecké v pá-

du potřeby bezodkladně vtrhnout!
mohlo

Odpor Turecka vůči požadavku
velmocí vykládán byl tím spúso-I- m

hi že posilováno bylo v odporu
svém vládou německou kteráž

přála i úplné potři ní Řecka a vy-

volání dalších zápletek na polo-
ostrově balkánském kterýž pak v

zájmu svém jistě bylo by využit-koval- o

V tomto plánu německém

učiněna však Huškem čára přes
počet a okázalo se zároveň že

Rusko doposud v rozhodování
osudu národu Iíalkánských hlav-

ním činitelem jest Jakého účinku

požadavek cara na 1'ortu mři' vy-
svítá nejlépe z toho Že sultánem

ještě dříve než odbývána minister-

ská porada v kteréž o žádosti ca
rově jednáno poslán telegrafický
rozkaz Kdhem Pašovi veliteli ar

mády turecké v Thessalii by veš

keré nepřátelství bezodkladně za- -
'

stavil Rozkazu sultánova posle
chnuto bylo nejen v Thessalii ale

zárovefi i v Epiru kde velitelem

tureckým vztýčena bílá vlajka a

oznámeno veliteli vojska řeckého

zahájení příměří při čemž vytčena
jedinká pouze podmínka aby totiž

vojsko řecké z obvodu území tu
reckého ustouplo
Dle zpráv posledních uzavřeno

příměří v Thesalii na dobu 17 a v

Kpiru na dobu 7 dnů Podmiň

ky míru vyjednávány budou přímo
mezi Řeckem a Tureckem a před
loženy pak budou podobně jako
v známém míru svato-štěpánské- m

mezi Ruskem a Tureckem ku

schválení neb opravě konferenci

evropské kteráž za příčinou tou

nejspíše prý do Paříže svolána
bude

Wabash železniční a paropla
velni í ttpoleČnost

Jízdné do všech částí Evropy i

zpět v nrjlevnřjluh cenách

O dobu odjezdu lodí drafty vy
stavované do Evropy aneb jaké
kolív jiné podrobnosti hlaste se v

úřadovně WABASII dráhy 1415
Farnam ul (Paxton Hotel Blk)
aneb dopište na

GEO N CLAYTON

70-t- f) Omaha Neb

_ diibh) inltu-n- ý obchod ml-N- ft

nrOflíM eif bnbat a ó rod lid

pwtj krajin hojné krajany oaa--

tni Obrhod iivi t vriN-ert-
o iHánlho

odřrniho thotl a vahac vMio 00 doaitiihn4
ho obchodu náloil 1'rodává m pouut i U prU
ílnr le tnaniUlka obcliodnika jmt tálechu-r- á

s lapoth-li- l JI jiného podnebí l'od min-

ky Jmou valeni roMln O blUM podrobnosti
nfaaM m u kdrtilnltitraoa Huk áp 41 bk i

IIIa1 f Mu Llwivtw nuMtnt n
' JlltUll BC farraě nlide bli Wi Point

Nrbraac Kdo Uy o néin vMf I nwhř nám
dopito my kdélitn admiu )eho atrycl Jana
LhmTCorl it~t

JlICUil NC r Nb Nkbídkr DMJImánv
niIAé do 4 tnrwnm Výbor ul vjrkralujá
práro phjmoutl ktrookollv ntb rtnrbaj
uabldky jim n utrMiovakr mj v

lKbr trvalý výdflek tarn
IllPllUllin ujem knjUlrmu kdobywibi

přál UU JwlnaK-hn- i pro
vlantenwk a niboteniik obrajr

nťobo hulk
O 8 8IIBKKMAN iHip I

tl Paul Mlnn

ikaniltí itta aKiiý obr bod o 4-- 1

riMJil SC t jrtkcm al4im rlosihikm
krajin írodní a bojn f rehf oaaaané Kdo

by aobt prii bllMU-- b piMlmliiumtl iHwbrdnpi
adaltkitraol toboui lUu Jtlí

léhali bud" n to aby vyjedná-

vání d'bi se- -

plímo h e víilio

proolře dkovjní neboť ebiiiíí tak

mnohé in včfife h ústupků ři4 Ře

cku vymoci in l by to meižným

bylo kdy! by zájmy f c ké Ve

evropskými zastupovány
byly že na tom stáli hodlá ne

patrným j st t toho je j

Vy''ím velitelem lidm-riť- pa'oi
oniiueno velilili b c kéniu že k

vyj' dnávání pidmín k míru opráv
n'u jsta!-

- by lu-lí- ! (Věkem
b odkUdli' Zástupe i k úČeli (eimil

povelení býti měli Požadavku

tomu vlak Ret ker 9 Žádných
okolností vyhovétí imImmIIÍ a v

pondělí oldáíe íio zástupcům vel-

mocí rozhodnutí vlády db- - kte-

réhož vyje dnávání podmíní k míru

úplní velmocím buď- -

ponecháno
V tomto slaneeviskti svém podpo-
rováno jest nyní fiatko hlavně

Ruskem které! v tom zájem svůj
vielí aby vypracování a provedení

podmínek míru velmocím pone-

cháno bylo neboť doufá pfi tom

příjíti hezky ke svému Ozna-

muje se totiž že Rusko zamýšlí
si z válečně náhrady kte ráž Tu-

recku přiřČena bude strhnouti

6000000 lir kterýžto obnos Tu-

recko doposud jakožto náhradu
válečnou Rusku dluží

' CařihraJu oznamováno v pá-tc- lí

Že vetevyslanci velmocí evrop-

ských dohodli se konečně na

podmínkách kteréž za podklad

vyjednávání o mír mezi Řeckem a

Tureckem sloužiti musí Dle to-

ho velmoci nepřistoupí za žádnou

cenu na požadavek Turecka na

zrušení smluv jimiž zvláštní prá-

va Rekům v říši turecké vyhražo-ván- a

jsou jakož i nepřistoupí k

odstoupení Thesalie Turecku a

pouze svolí ku znovu upravení

čáry hraniční k účelům strategi-

ckým Náhrada válečná přesaho-va- ti

nesmí 115000000 franků

Ara KrH? konečně také počíná
zavládati klid a pořádek Přední
vůdcové povstalečtí prohlásili již
Že s nabízenou jim od velmocí

samosprávou spokojeni jsou a že

v zavádění téže nápomocni budou
'
Kréty oznamováno v pátek

že vůdcové povstalců krétských
na pokyn z Athén došlý rozhodli

se přijmouti nabízenou jim samo-

správu s tou však podmínkou

když posádka turecká z ostrova

odvolána bude Za to však staví

se proti tomu co nejrozhodněji
obyvatelstvo mohamedánské kte-

réž zaslalo do Cařihradu co

protest neboť prý

samospráva za okolností tako

výchto za nevyhnutelný následek
míti by musela opětné vypuknutí
krvavých srážek mezi křesťany a

mahomedány jakož i opětné ob

novení agitace v zájmu připojení
Kréty k Řecku

Habefský král Menelikdle zprá

vy v sobotu do Londýna došlé

spojil se s derviŠi za účelem spo-

lečného vystoupení proti anglické

výpravě kteráž za ňčeli výbojný-m- i
do Sudami pořádána jest

Venezuelský kongres v úterním

svém zasedání přijmul vzdor od-

poru vlády resoluci ktetouž se

pro sympathie povstalcům kubán

ským vyslovují Původně zamý-

šlelo se uznali povstalce kubán-

ské jakožto moc válčící a od

úmyslu onoho ustoupeno teprve
ak když shledáno Že kongres

moci podobné vlastně nemá

Ve Philadelphii vyšetřuje pří-

tomně výbor státního zákonodár-

stva stížnosti proti správě káznice

státní dle kterýchž s vězni velice

nelidsky zacházeno tam jest Dle

podaného posud svědectví bylo
tam několik vězňů prý k smrti

utlučeno

stanovisko vlády vfte i Irsku buď
na dále mnohem lil rálnejUm a

Je učiněno bud v Se moJné aby

zbudovaným pomrfim víemoíné

nápravy a úb-v- se dostalo

' Ihlmktt přijala konec n v tie

ilclí králem resignace ministerstva
Thřotlova která! ji! 10 května

podána byla a sestavení minittir- -

stva svřfeno lloerririíjovi který!
mimo předsednictví í ministerství
financ í si porn hal

' tfin!tim koiln podána v

pátek ministrem války vládní

pfedluha kterou! armáda tpnč- -

ská o (kíooo mužů senílena býlí
má

I fithilH jak f podobá jest
dosud značný počet třth kteří
nesdílí náhledy vlády Že by po-

vstalci kubánttí na hlavu poražu
ní byli a že vlastně na Kubě ji!
pokoj a mír zavládnut Souditl
tak možno ze středeční
schůze liberálních poslanců se-

nátorů během kteréž bývalý před-

seda ministerstva Sagasta vyjádřit
se následovně: Máme na Kubě

200000 mužů vojska vzdor tomií

však nejsme ani pány půdy po
kteréž vojsko naše kráčí a při tom

všem na vlastní naší zemi Carlis
mus opět bujeli počíná a novým

povstáním nám hrozí a zárove rt I

v mnohých koloniích naších hnutí
ve prospěch odtržení rozmáhat! se

počíná Stav věcí nemůže být
věru smutnějším Máme válku

na Kubě máme válku na ostro-

vech Filipínských a 5 doma hrozí

nám válka bratrovraŽedná Vláda

není sice za to zodpovědná ne-

měla však štěstí v těch jímž ve

dění vlády bylo svěřeno Zave-

dení tak zvaných oprav na Kubě

není ještě otázka kubánská rozře-

šena

V Španflsku dočkali se koncem

týdne opětně krise ministerské a

sice podal poděkování své ministr
zahraničních záležitostí vévoda

Tetuanský a to následkem výstu:
pu kterýž v senátu při rokování

o politice Spojených států vůči

Kubě se udál Ministrem napa-
deni totiž liberálové a sice tím že

prý vystupování jejich proti vládě
značnou měrou ku přijmutí Morf

ganovy resoluce povstalce co moc

válčící uznávající v senátu ameri-

ckém přispělo Z toho strhla se

prudká debata kteráž skončila
tím že ministr konečně senátora
Comasa za uši vytahal a k zemi

jej srazil sám pak podobně jiným
senátorem k zemi sražen byl —

Výsledkém aféry bylo poděkování
se ministra a prohlášení liberálů
Že zasedání nezúčastní se po tak

dlouho dokud senátoru Comasovi

a celé liberální straně se strany
vévody Tetuanského náležitého
zadostiučinění se nedostane — Re-signa- ce

ministrova vzata v sobotu

zpět na nátlak předsedy minister-

stva kterýž dovozoval že v ny

nější pohnutlivé době každá změ-

na v ministerstvu vládě osudnou
státi by se mohla

Španělsko jak ve čtvrtek z Ma

dridu oznamováno nikdy nepři
volí k prodání Kuby neb ku vmě

šování se kterékoliv země do

otázky kubánské neboť tato jest
výhradně prý jen otázkou vniterní

výhradně jen španělska se týka
jící

Z CařihraJu oznamo"' ?

středu Že velevyslanc5 -- jl na

podmínkách míru kt jakožto
odpověď na poslední vládní notu
turecké Portě předloženy bytí
mají Tento návrh velevyslancň
tvořiti má základ dalšího vyjed-

návání o podmínkách vládou ture- -

kou učiněných vůIk-- c

pry ani po

jednáváno nebude

THEODORE DUItHANT DOMNĚLÝ K SMRTI ODSOUZENÝ VltAlí
V 8iw FranciBku byl Jk tnimo oilMOiizcn k smrti Theodore Durrant co
vrah HlnDcbe Lamontové tmluzcrK! co mrtvolu v kostele baptUkť-- Poprnva
Jeho uríena lest na míníc vAak Jeho pfjílc-lť- i snaží se Jej od Šibenice
zachrKniti Posledním Jejich krokem bylo te nalezli človřka který tvrdí
ze videi pssiora onouo Kosicia nesu mrtvolu zavraMeno cilvsy kostelem
íe proto pastor a ne odsouzený Durrant Jest Jejím vrahem

několika svých vítězství Ture-

cké podmínky míru jsou do nej-vyš- ší

míry přehnanými Evropa
nemftže přistoupili na odstoupení
Thessalie a Turecko docíliti toho
nemftže ani dalším pokračováním
ve válce Též i požadovaná ná-

hrada peněžitá jest přílišnou ne

boť Řecko nebylo by v stavu tu-

to zaplatiti Zkrátka řečeno za-

kročení Evropy v zájmu Řekň

neznamená úplně žádný převrat
na Balkáně aniž další trpění zlo-

řádu kteréž v Turecku dosud pa-

novaly
A'! Cctyni odbýván v úterý sňa-

tek princezky Anny s princem
Františkem Josefem Uattenber- -

ským za přítomnosti mnoha čle-

nu ruské panovnické rodiny ja-

kož i za účastenství zástupců růz-

ných stát A Princezka Anna jest
prý miláčkem carovým kterýž mi-

mo jiných darft obdařil jí darem

jednoho milionu rublů
V rakouik radí řlhké jsou kra-

valy německými nacionály pořá
dané dosud na denním pořádku
Nejhorší snad scény odehrály se v

pondělí kdy předseda sněmovny
omdlel Němečtí zuřivci po vy-

čerpání všech prostředků parla-nu-ntární-

na zdržení jednání
zpřevrhali stolky mlátili po řeční-

cích kalamáři a knihami a koneč-

ně strhla se z toho všeolecná
rvačka před ukončením kteréž
sezení za odročené prohlášeno


