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purkmistru a starostů okresních

( zastupitelstev za nimi ubíralo se
na tisíce německých mužft k střel-

nici kde nřniecký den mři b'ti
odbýván Pos celé délce cesty

polku a iiMíiffiími N'mt oi hoina

jf ornolmii - jd(i1ftí vyrovná
rlho vllílfthií hvíUmiÍ abť
bují' íf íofo uři t ní bylo prová

no ňtdky toho fi jotf jíího Xpfl
solní přoti vládi HAiulh iiíiiií V

íí lťlfl flllM (IVII iiftnobílo 1111' 4"

flí lolo firiiiírfio!i rdoti hlvo
VřřMÍ V lkřnMtl(4i likáuli kori'
ti- jtofi f )'iiii N7fiit

hralirl' IÍ4d fia IiMjIo ii kr

poj ní národního nmcttvf kl

vjjma riitoíkýi li
kb-rikál- a kf

lit w
i anikyř ii tmtiAMt foholne v

jmu ívýth práv a svho smýMt-n-

vyttipii' V ( řlovti v Korida
řti i )t iVaslnilo nt' mnoho ď-h-g-

Ifi parlajián koru(ankýh NViu

tn kdř- - tíitHÍfřio }e odvolání

jtykovýíli naříifil nhh! býti
j'dirioii nahou N'rmrfi Ilral-- ř

Hid ní lak konří rifrn-rk- Zrá
v vyvolal boj ji finiŽ podlehnouli

Stih ítit nfmttkhh th(t v čethárh
' lkává se v hkým fiaikt tií Je
l víiik proufídk tarý již jínd

vykoiiti ný který se vSak nt otvřd

ftip neboť - ním nadřlá více
ftkodv vlastnímu občanstvu nž
ťiřadťiin Po litomf ficíth za po
Čala Rtivka v místech Žatci Mo

te f Teplicřch t DřČínř Trannwal
tlu a prý an 40 jiných velkých

VK WASlIINGTONř

r'' nwi 1 # iiti iir(iiini priMi přiloat 1(1 nbft „1 X 1:1

mÉstech Odpírají vládč SDolunft- -

sobiti při vybírání daní dodávání
soudních obsílek povolávání re

krůtu vybírání a odvádřní vojen
tKu taxy a pou o cez ovSern sc
musí pak starati dotyční občané
sami

Lublaň navštívena byla ve čtvr
tek z rána opčtnc zemčtřesením

Prvý slabfií záchvčv snozorován

byl o 4 hodinč ranní druhý pak
iiinuucm mocncisi dostavil se
kolem 7 a trval plných 6 vteřin

hkody na budovách jsou velké

Vládou francouzskou vydána po
čátkem týdne žlutá kniha kteráž
hlavně zajímavou jest tím že no

tvrzuje dosavadní domnčnky že

Kiisko v koncertu evrooském
vzhledem k otázce východní hlavní
úlohu hraje a že Nčmecko dosud
tou hlavní příčinou zdržování bv
lo a to nrotO an nalchaln ďnmut

na to by proti Kecku přísných
kroků bylo učiněno Dále z listin t

tant uveřejněných vysvítá že Pul
harsko a Srbsko hodlaly vládu

tureckou požádali o povolení růz

ných výsad a ústupků v Macedo
nu že vSak z toho slSIo jedinč
násletlkem toho an Srbsko ode

přelo jakékoliv spojenství s vládou
řeckou kteráž k požadavku onomu

přidati sc chtěla
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ministerstvo zachráníno bylo před
pádem jediní stávající restou

presidenta Paura do Petrohradu
nt boť mnozí % poslanců hlasovali
se stranou vládní jediní 2 toho
důvodu an by pádem ministerstva
cesta presidentova nemožnou uči

nína byla

CaHhradu oznamováno v ťiti

rý že v poradí ministerskéktcráŽ
odbývána za účelem rokování o

společné notí velevyslancň evrop
skýth rozhodnuta bylo od dosa
vadního stanoviska portou zau

jmutého neustupovatí a za každou
cenu státt na tom aby nové hra
nice thessalské upraveny byly tak
lak Torta toho si přeie Velcvv

glanci přiSli prí k tomu náhledu
že veSktré dalfií vyjednávání íiplnč
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bKc posiaia ultimatum v

kterémž požaduje odvolání voj
ska kteréž nedaleko Terbella
na území tureckém rozloženo jest
V ultimatum zřejinč prý se praví
že nevyhovění požadavku tomuto
za prohlášení války považováno
bude I vrdí se že za vládou ře
ckou stojí Rusko následkem če

kož prý již předem jisto jest že

požadavku tomu Persií vyhověno
nebude

Porta následkem odpovědi icž
od velmocí na protest svůj proti
podmínkám míru obdržela obráti
la se a počíná nyní pozvolna při
cházet! ku kříži V poradách m

nisterských bylo usnešeno že

Turecko požadovali bude válečnou
náhradu v obnosu nejméně 6000
000 liber Ster UsneSení to no

tvrzeno bylo císařským iradc Zá
rovgřl podána byla zpráva v níž

koncert velmocí označen byl jako
liga kříže proti půlměsíci Kdvž

sultán prohlédl onu zprávu vydal
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čen že úsilí a snahy velmocí smě

řují k tomu aby udržely mír a

zamezily další zápletky Za tako

vých okolností je nevyhnutelnou
povinností Turecka jehož úmvslv

jsou rovněž mírné učiniti konec

nepřirozené situaci lá nařizuji
ministrům aby co nejdříve nalezli

prostředek aby vyjednávání o mír

bylo skončeno a mír do čtvrtka

podepsán" — Tvrdilo se Že vy
slancové při poslední poradě
usnesli se na následujícím aby
1 urecko donutili k povolnosti v

případu že by vyjednávání o mír
dal&í překážky v cestu kladlo
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Anglie Dardanelly kdežto Rakou
sku přijadne ňloha aby zmocnilo
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sobenč zpupnvm oočínánfm si

Turků rozsahu takových že admi
rálové loďstva evropského uznali
za záhodno vydati proklamaci v

kteréž prohlašují že přikročí beze
vSech okolků k bombardování Ka-n- ei

jakmile ve výtržnostech bude

pokračováno aneb Jakmile nějaký
dalSÍ útok proti členům posádky
evropské bude učiněn

k novým výtržnostem v iiirhž
Iři antclit kýč li námořníků iisturte
tio Voiskn tureikrf učinilo totiž
úlok u Kandi" na oady křesťan
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v zájmu Pol diiřiUí h zakročilo
obrátili se Tůni proti ním Ztrá

ty na obou strunit h Ly ly prý
došli znační mí Následkem líto
ráJky uznáno za nutno admirálem
loilstva anglitkrho vyslání piti
lodí válečný h do přístavu kan- -

deiskího tak aby dalíí výtržnosti
ptillačeny tam byly

Alhit oznamováno V sobotu

zásttipťovd Velmoc í V poslední
poradí své snížili obnos náhradv
váleční kte ráž Řeckem Turecku

vyplacena býti má na 4000000
lib řleř a na druhé straní jak
zase Iv učinili ústupky Portě
vzhledem vytčení nových hranic
Co týče sc- - ostatníc h otázek hlavně

pak upravení nové smlouvy vzhle

dem k právám jichž na dále obča
né řečtí v Juretkii požívali mají
potucháno bylo k vyjednání
samotnému Kecku a Turec ku bez
zakročování velmocí evropských

lUrKna oznamuje se že hlav
ní záležitostí jež projednávali se
bude za pobytu císaře německého
v Petrohradě bude docílení doroz-

umění mezi Německem a Ruskem
ohledně protianglické politiky na

východě zvláště se zřetelem na

Japan a Čínu a v pádu moŽnýth
zápletek které přivodili může kri

tická situace v Indii německý
císař zaváže se podjorovati syste
maticky ruské zájmy v této části
světa Politiku tuto zcela schva

luje kníže Ilohenlohe německý
kancléř kterou jak doufá jeStě
více osamotní Velkou Pritanii
Rusko zase s druhé strany slíbí

působili vlivem svým na prospěch
Německa v případě přivtělení Sa- -

mojska anebo jiné země k Něme
cku Císař doufá že vzdor přiro-
zené žárlivosti Francie která z

programu tohoto povstati může

dohodnutí s Francií v četných pří
padech bude možné Tento pro-

gram Anglicku výslovně nepřá
telský jehož náčrtek navržen bvl

již za schůzky cara ruského a císa
ře německého roku 1806 ve Vrati
slavi byl toho také příčinou že
císař německy držel se zpřt při
jubilejní slavnosti anulické králo

vny a že německý vyslanec v Lon

dýnů za slavností těch počínal si
velmi chladně Praví se též Že o

předmětu tom nemohl se císař
shodnouti s ministrem záležitostí
zahraničních Marschallem kteráž
okolnost také odstoupení Mar- -

schallovo urychlila

rorluealskťwu korttsu předložen
byl v pondělí ministrem finančním
Kiberiem vládní státní rozpočet
v kterémž učiněna jsou opatření
na reorganisaci banky portugal-
ské na obnovení veřejného dluhu
a na zavedení vládního monopolu
ve výrobě a čištění cukru na pro-najm-

dosavadních dráh státních
a na změnu dosavadního monopo
lu tabákového a sirkového

Z ostrovů ífiicberesMch doSla v

pátek zpráva že prof Andree na

stoupil v neděli po poledni v ba-

lonu cestu svou k severní toční
Vystoupení stalo se okolností ve-

lice příznivých a za prudkého se-

verního větru
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