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H AIMTSIM. MÍSTOPŘEDSEDA DOLLIHGS 
CO. PŘLED SOUDEM. 

BANKROTEM P&IŠLI PODÍLNÍCI, VÉTŠI 
NOU V OHIU, O $70,000,000. 

Columbus, O., 5. prosince. — Před zdejším soudem bylo 
eapočato dnes s projednáváním první žaloby v souvislosti s 
úpadkem firmy R. L. Dollings Co. minulé léto, jenž byl nej-
větším v obchodní historií Ohia. 

Úředníci z Franklin a Preble okresů, s úředníky státní-
frfi a federálními, po delší čas vyšetřovali činnost dřívějších 
výkonných hlav firmy s tím výsledkem, že žaloby byly vzne
seny proti R. G. Benhamovi, předsedovi a pokladníku a 
Dwightu Harrisonovi, místopředsedovi a sekretáři zbankroto
vaného podniku, v obou okresích a ve federálním soudě. Stát. 
prostřednictvím generálního návladního Crabbe-a, zasáhl do 
vyšetřování v okresu Preble, ale nemá účasti na přítomných 
procesích. 

Dle generálního návladnfho Crabbe-a, úpadek Dollings 
Company znamená ztráty od $25,000,000 do $70,000,000 a 
snad ještě více 45,000 akcionářům, z nichž 25,000 bydlí v 
Ohiu. Většina ostatních žije v Indianě a Pennsylvania 

Harrison, advokát zdejší a dávno činný v republikán
ské politice, postaven byl první před soud. Jest obviněn z 
učinění falešného výkazu vzhledem ku vlastnictví Phoenix 
Ohio Portland Cement Co., jedné z podřízených společností 
Dollings Co., jejíž byl předsedou. 

Na základě těchto falešných výkaíů, pí. Lena L. Sha-
drachová z Columbus koupila akcie ve společnosti. Harri
son stál dnes jako abžalovaný před soudem, jemuž předsedá 
soudce Robert P. Duncan. Jest zastupován proslulým krimi
nálním právníkem, Conradem J. Matternem z Dayton a 
svým společníkem, Robertem A. Nevinem. Stát zastupuje ve
řejný žalobce John R. King a jeho příručí, Joseph A. God-
own a Wilbur E. Benoy. 

Síň přeplněna byla diváky, # nichž většina byli podílní
ky zbankrotované firmy. 

Ve své zahajovací řečí prohlásil veřejný žalobce, že stát 
dokáže, že v r. 1916 Dollings Co. byla zreorganisována, s 
Benhamem jako předsedou a pokladníkem a Harrisonem ja
ko místopředsedou a sekretářem. V souvislosti s Dollings 
Co. bylo třicet pět korporací s celkovou kapitalisací $90,-
400,000, z Čehož* bylo $64,000,000 v přednostních a $14,300.-
000 v kmenových akciích. Korporace tyto byly hlavně ve 
státech Ohiu, Indianě a Pennsylvania 
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GILLETT ZVOLEN 
DNES PRESIDENT PROSLOVÍ SVÉ POSEL-

STVÍ V KONGRESU. 
Washington, 5. prosince. — Po kompromisu docíleném 

mezi pravidelnou republikánskou organisací a tak zvanými 
pokrokovci ve sněmovně poslanecké, Frederick H. Gillet z 
Massachusetts byl zvolen opětně do úřadu předsedy. Po pro
vedení organisace sněmovna se odročila z úcty k svým zesnu
lým členům a sejde se zítra, kdy president Coolidge před spo
lečným zasedáním kongresu prosloví své první poselství. 

Při zahájení dnešního zasedání sněmovny, kongresník 
John M. Nelson z Wisconsinu, vůdce pokrokovců, pravil, že ai 
přeje učiniti prohlášení a sdělil pak, za jakých okolností je
jich skupina vzdala se obstrukce. Jmenoval pět bodů, o 
nichž došlo k dohodnutí s pravidelnou republikánskou orga
nisací, vzhledem k revisi sněmovních pravidel, tak aby men
šině se dostalo více práv. 

Při hlasování obdržel Gillett 215 hlasů; Garrett (dem.) 
19?; pro Maddena, jenž nebyl vůbec kandidátem, blaaovali 
2 poslanci, kdežto čtyři odpověděli pouze "přítomen". ̂  
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ODMÍTL OBROVSKÝ ÚPLATEK. 
PODLOUDNÍCI NABÍZELI $100,000 FEDE

RÁLNÍMU NÁ VLÁDNÍMU. 

c 

New York, 5. prosince. — 
S odsouzením dnes Emanuela 
H. Kesslera, "krále podloud 
níků" a jeho deseti spoluspik 
lenců, major John Holly 
Cllark, příručí návladftího Sp. 
Států, jenž docílil jejich usvěd 
čení, oznámil, že byl mu na
bízen úplatek $100.000, aby 
'^nechal" stíhání podloudnické 
roty. 

Kessler byl odsouzen na 
dva roky ve federální trestni
ci v Atlantě a k zaplacení 
pokuty $10.000r. Morris Sweet-
wood, Kesslerův společník; 
Morris M. Becher, advokát a 
M. E.'Birnbaum, jenž vlastnil 

skladiště, kde nalezena část 
ihovin nezákonitě vzatých 3 
'bondu", byli odsouzeni k stej 
ným trestům. Ostatní odsou
zeni na lhůty od šedesáti dnů 
io jednoho roku. 

BYLA TO SEBEVRAŽDA. 
Paříž, 5. prosince. — Po ob-

dukci provedené na iěle Fili
pa Daudeta, 141etého syna Le 
ona Daudeta, vůdce francouz 
<*>kých monnrdhistů, lékaři pro
hlásili, že byl to nesporně pří
pad sebevraždy. Chlapec na 
lezen byl mrtev v drožce a o 
tec jeho tvrdil, Že stal sie obě 
ti anarchistického spiknuti. 

VZHORU DO'WASHINGTONU. 
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HITLER * LIDEMMFF FFCED SOUD. 
BAVORSKÝ PREMIER VYDAL FSOHLÁ&E 

Ní O NEDÁVNÉM POVST. 
Hnieheur, 8. prosince. — 

Proces s Adolfem Hitlerem, 
vůdcem bavorských fascistů a 
gen. Ludendorffem, pro jejich 
účastenství na nedávném po
kusu o převnifc, byl určen na 
počátek ledna. Zmínění mu
ži budou souzeni zvláštním 
tribunálem pro .politické pře-
činy na obvinění pro velezra
du. 

Dř. Von Knilling, bavorský 
premier, učinil své dlouho o-
znamované prohlášení vzhle
dem k Hitlerovu pokusu o 
převrat dnes ráno. Ačkoli 
mluvil téměř dvě hodiny, zje
vil velmi málo, cq nebylo do
sud známo. 

Premier započal sdělením, 
že povstání bylo původně chy-
etáne na dm 29. září. Iteta-

0 

novení Dr. Vóa Kahra 1 níktá-
torem a prohlálení výminečné-
ho stavu v Batorsku zabráni 
lo prý vážnějšni bouřím, než 
byly ony 9. Ik 'radu. 

V ^věrk*-4~*t*il premier, 
že bude to pr\'n^ povinností 
diktátora přihládiiouti k to
mu, aby neoprávněné ozbro 
jené sbory byly rozpuštěny a 
zároveň vlastenecké hnutí u-
držováno a povzbuzováno, tak 
aby organisací takových mo 
hlo býti využito státními ú-
řady v případě potřeby. 

V debatě, jež následovala, 
levice silně kritisovala někte
ré části prohlášení premiera 
Von Knillinga, ale jinak celá 
záležitost, až do zahájení pro 
cesu 8 Hitlerem a Ludendor 
fem jest ve sněmu skončena. 

NOVÁ POVODEŇ V ITÁLII. 
DRUHA HRAZ V ALPÁCH SE PROVALILA 

A DEŠTĚ TRVAJÍ DALE. 

ftlm, 5. prosinci, — Druhá 
alpská hráz se provalila, za
plavivši údolí. Depeše z Do-
modosolly, na italsko-švýcar-
ských hranicích, sdělují, že 
hráz na Toce řece se provali
la, čímž přerušeno všechno 
spojení a údolí Formazza pro
měněno v jezero. Obyvatel
stvo údolí jest na útěku. Žád
ná zmínka není činěna o zá
hubě životů lidských, .ačkoli 
peněžní škoda jest ohromná. 

DRUHÝ SŇATEK 
LÉTECH. 

N««r Philadelphia, 0|., 5. 
prosince. — Pí. Mary S. 
Schenbrun, 17-letá, z Ulrichs 
ville, rozvedená nedávno od 
Franka Schenburna, za něhož 
se provdala, když jí bylo 15 
roků, měla včera druhou svat
bu. Provdala se za C. E. Bun 
dv-ho, 24-letóho, ob«Jio4oíka z 
Pittsburgh. 

JEDOVATÉ LIHOVINY. 
Washington, 5. prosince. — 

Každý z více než 1.000 vzor
ků zabavených lihovin, podro
bených chemickému zkoumání 
v laboratoři M. E. Cassidyho, 

Silné, dlouho třvající lijáky 
rozvodnily jezero, avšak po
dle všeho pohroma přivoděna 
byla lavinou* jež zničila zá
klady hráze. Sděluje se též, 
žě řeka Bognam přelévá se 
přes Simplonskou cestu, jež 
vede přes Alpy do švýcarska. 

V krajině, kde sobotní po
vodeň se udála, pracují dělní 
cf a denně těla. ňových obětí 
nacházejí. 

federálního prohibičního di
rektora z Arizony, obsahoval 
látky škodlivé zdraví lidské
mu a v některých případech 
život ohrožující,Jdle zprávy 
obdržené zde. 

V NEW JERSEY JSOU PRO 
COOLIGE. 

HSřenton, N. J., 5. prosince 
— President Coolidge schvá
len bvl včera jako losrický í 
nejžádoucnější kandidát pre 
sidentství v r. 1924. republi
kánským státním výborem 
New Jersey. Na schůzi bvli 
přítomni, mimo jiné promi
nentní politikv, sěnátor Edge 
a dřívější senátor Frelinghuy 
sen. 
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MAYOR KOHLER V PODE
ZŘENÍ, 2E JEST KU KLUX 

KLANISTOU. 

i 
V úPaiovně měř/fc?kého bez

pečnostního ředitele Martince 
doSlo včera k slovní přestřelce 
mezi Kohlerem, radními Fin-
klem, Flemingem a policej
ním náčelníkem Graulem. Fle
ming protestoval, že za jisté
ho pohřbu b^k) dovoleno IHa-
nistům paradovati v jejich ú-
borech. Mayor odpověděl, že 
pokud nějaká organisace ne-, 
porušuje zákon, není příčin 
průvod podobný zakazovati a 
hned prohodil, že jest sám po
važován za Klanistu, načež 
dostal odpověď, že mu sice 
členství nemůže býti dokázá
no, ale že jest jisto, že s kla
nem sympatisuje, načež may
or odvětil: "Jak si ustelu, tak 
si i lehnu." Podobně pravil i 
Graul, že není žádných příčin 
pmč by měla býti podobná pa
ráda zakazována. 

Mayor Kohler byl již jed
nou uváděn ve spojení s Kla
nem a sice jako kandidát Kla
nu pro republikánskou nomi
naci na guvernéra v primář
kách příštího srpna. 

NETĚŠILI SE DLOUHO Z 
KOŘISTI. 

Dayton, 0.M prosince. •— 
Se zatčením dnes večer tří mu 
žů policie věří, že má tři ban
dity, kteří krátce před poled
nem přenadli zaměstnance od
bočky City Trust & Savings 
Co. na Xenia ave. a* ukořistili 
$7.500. Dle sdělení policie lup 
byl nalezen u dvou mužů, kte
ří ztotožněni byli jako lupiči, 
kdežto třetí byl šoférem je-
iich automobilu a tvrdí, Se ne
věděl ničeho o loupeži. 

TRAGEDIE OTCE A DÍTĚTE. 

Janesville, Wis., 5. prosince. 
V zoufalství nad nahodilým 
zastřelením své šestileté dce
rušky, která jej provázela na 
hotnbu, W. F. McGuw^n, far
mář na odoočinku, sám sebe 
usmrtil. Jejich těla byla nale
zena na poli dnes. Po prove
dení vyšetřování nanuie pře
svědčení, že dívenka, krájejí
cí za otcem, bvla zabita vý 
střelem z ručnice, jež spustila, 
když McGowan prolézal drá
těným plotem. 

ČÍSLO (NO.) 245. 

DIKTATURA PRO VLÁDU MARXOVU. 
DOTYČNÍ PŘEDLOHA PŘIJATA V PRV

NÍM A DR8HÉM ČTENÍ. 
V BERLÍNĚ PANUJÍ OBAVY PŘED KOMU

NISTICKÝM POVSTÁNÍM. 
Berlín, 5. prosinci. ftíš-

ský sněm přijal dnés" večer v 
prvním a druhém čtení předlo 
hu, udělující kancléři Marxo
vi "plnou moc", s dodatkem 
ustanovujícím, že má s ním 
spolupůsobiti šestnáct členů z 
různých stranických okupirj 
Nacionalisté a komunisté hla
sovali proti předloze. Ku tře
tímu čtení a platnému hlaso
vání dojde zítra, kdy zároveň 
komunisté hodlají podati ná
vrh na pokárání vlády. 

Sedm osob bylo zabito a 
třicet poraněno při střetnutí 
se mezi nezaměstnanými a po 
licií ve Wanne, Westfálsko. 
Nezaměstnaní, nespokojení s 
dávkou, jež byla jim vypláce
na, pokusili se dobýti radni
ci. Vrhli se na policii kame
ním a s revolvery, načež po
licie zahájila palbu. Fran
couzské vojsko konečně zjed
nalo pořádek. Dle zprávy z 
Elberfeldu devět osob bylo 
tam zabito včera v boji mezi 
policií a davem nezaměstna
ných. 

"ST 
chystaném povstání komuni 
stů, bezpečnostní policie jelst 
dnes večer pohotově s "tanka-
mi" a obrněnými motorovými 
kárami. Policejní reservy o-
zbrojeny jsou ručními graná 
ty, vedle obvyklých ručnic a 
mají rozkazy nešetřiti nikoho, 

kdyby k povstání do&lo. 
Proslýchá se, že komunisté 

hodlají zahájiti výtržnosti po 
celém Velkém Berlíně, dle 
rozkazů z Moskvy. Má k 
nim dojiti v době hlasování o 
předloze, udělující diktátor* 
skou moc Marxově vládě. Jež
to rozpuštění komunistic^ý^H 
organisací bylo nedávno nabí
zeno gen. Von Seecktem,*- ko
munisté nyní provozují svoji 
radikální agitaci prostřednic
tvím nezaměstnaných. Tito 
mají vvslati deputaci do rad
nice, která by protestovala 
proti drahotě životních potřeb 
a požadovala zvýšenou podpo
ru v nezaměstnanosti. 

V očekávání, že jejich po
žadavky budou odmítnuty, 
menší skupiny komunistů bu
dou npoviti po jednotlivých 
industriálních závodech a vy-
zývati dělnictvo, aby se k nim 
připojilo. Až se to stane, dal
ším plánem jest sorganisovati 
dělnictvo ve tři komunistické 
armády. Jedna z těchto má 
demonstrovati v Lustcrarten i 
koíenr paláce dřívějšího císa
ře1^ butrt* 
vati na Koenigsplatz koleni 
budovy říšského sněmu a po
kusí se stéci Braniborskou brá 
nu a odtamtud táhnouti do 
známé třídy Unter Den Lin
den. Třetí skupina bude de
monstrovati v západním kon
ci města. 

KLINIKA NA J(0NTR0LLI MMT 
VYŠLO NA JEVO. ?.F. V NílW YORKU JEST 

V ČINNOSTI JI?, ROK. 
New York, 5. prosince. De

vět set případů bylo přijato 
na klinice na kontrolu porodil 
na Páté Avenue, která byla 
v polotajné činnosti téměř rok. 
Margaret Sangerová. několi
kráte zatčená předsedkyně A-
merické liflry na kontrolu po
rodů. zjevila dnes při hostině, 
na níž se podílelo 400 promi
nentních mužů a žen, zajíma
jících se o toto linutí. 

Klinika tato iest, asi první 
toho druhu ve SDoiených Stá
tech, jež byla v činnosti po 

delší dobu bez obtěžování no-
Hcií. Kdvž vrchní insnektrr 
Lahey zvěděl, že ústav dotyč
ný jest na Páté Avenue, naří
dil detektivům v onom distrik
tu bezodkladné vyšetřování. 

Klinika nabízí své služby 
ien vdaným ženám a dle sdě
lení Dr. Dorothy Bookerové, 
ředitelky, všechny udaly, že 
vvznávají nábožens+vl Protes 
t"r*tského vyznání bvio iicTi 
iich 33.5 procent. V*»trt1l"kého 

žMovcikébrt 31 a ? ^ pro
cent jiných denominací. 
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WARAŘI JS0II TKUMMI. 
/• 

OČEKÁVAT.! VtfiTŘt PtttňWT 74 MNOHEM 
LEPŠÍCH PODMÍNEK. 

Budapešť, 8. prosince. Vlá
dní kruhy maďarské netají se 
zklamáním nad částkou půjč
ky a omezenou dobou, i^k od
poručeny byly finančník vtfbo 
rem Svazu národů v Londýně. 
Uhry žádaly 600 milionů zla
tých korun na dobu od čtyř 
do pěti roků. aby krýti mohly 
deficit při vývozu, stabilisovat 
korunu a založit emisní ban
ku na zlaté bási. Finanční vý
bor Svazu národů však odpo-
ručuie pouze půjčku 250 mili
onů korun, jež platí pro perio
du dva a půl roku. 

Maltf obnos i krotká lhůta 
jsou Maďary označovány ja
kožto nedost*čiteln4. Oposiční 
tisk prohlašuje celý návrh ja

kožto nemožný, avšak vlácmí 
tisk radí k umírněnosti, pokud 

znám v všechny po
drobnosti návrhu. Jak se oče-
1-Wí, uskutečněna bu-
del v ^příštím květnu *» 
unisována v Londýně a New 
Yorku. 

VESUV DÁLE SOPTÍ. 

Neapol, 6. prosince. — So-
Pfčná činnost Vesuvu se zvý
šila a jícen jeho připomíná o-
brovskou pec. Chvílemi láva' 
se přeleie přes okra j kráteru. 
Observatoř na Vesuvu vyda
la uklidňující bulletin, ale přes 
to mezi obyvatelstvem šíří s6 
strach a zděšení. 
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