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Počasí pro Ohio: Dnen a zítra 
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CLEVELAND, O., V PÁTEK (FRIDAY). 4. DUBNA (APRIL), 1924. 

NENÁVIST NÉMCfl PROTI FRANCII. 
noruKl zwv«7uy nímb potíe-

BIJÍ BUHOVLLE REPUBLIKY. 
PANUJÍ OBAVY, 2E ZMAFTL TO PLÁN 

DAVESOVY KOMISE. 

4** 

Paříž, 3. dubna. -*• V předvečer vydání zprávy Dawes-
ovy finanční komise odborníků, německá nenávist znova pro
puká proti Francii — ve chvíli, kdy žádány budou ústupky 
od Fnlftcie, aby Němci mohli se hospodářsky vzpamatovati. 

Demonstrace, jež uspořádány Ludendorffovi v Mnichově 
po jeho uznání nevinným v procesu pro velezradu, musely 
nevyhnutelně vyvolati zde dojem nanejvýše nepříznivý a h 
tomu přidali Němci další provokaci. Z pohřbu Vilémn 
Dreyera udělali den národního smtítku a příležitost k roz-

> dmychování nenávisti proti Francii. Z tohoto muže učinili 
Němci národního hrdinu, poněvadž položil dynamit na trati 

í jedné dráhy v Ruhrsku za účelem zničení vlaku operovaného 
I franko-belgickou železniční správou, v němž jelo asi 300 
l| Němců. Francouzi chytili .však Dreyera a překazili jeho po-
| kus nadělati 300 dalších německých "mučedníků". 

Odsoudili jej k smrti, v souhlasu s výstrahou před tím 
vydanou, že způsobem tím bude naloženo s každým, kdo spá
chá neb pokusí se o něco podobného jako Dreyer učinil. Dy-
namitník byl usvědčen 29. června minulého roku, avšak na 
zakročení papeže pen. Degoutte změnil trest v doživotní ža
lář a Dreyer byl dopraven do trestanecké kolonie na ostrově 
Be y zálivu Biskajskdm. 

V únoru, s dovolením francouzských úřadů, Dreyerovi 
rodiče navštívili jej a brzy potom podali žádost o milost pre
sidentu Millerandovi z toho důvodu, že vězeň je nemocen. 
Dne 8. března Francouzi propustili Dreyera, jenž brzy na to 
zemřel na zánět plic. Německý velvyslanec v Paříži jakož i 

i ; zahraniční ministr Stresemann poděkovali francouzské vládě 
za její laskavost, avšak to nevadilo ipjnistru vpitra včera vy-

•a> .>•. \irávěti, jak. Dreyér zemřfel v žalářní eele následkem krutého 
5 Hftn zacházení Francouzi; 

Věc tato nezdá se býti sama*o sobě důležitou, avšak dluž 
no vzíti v úvahu stav veřejného mínění ve Francii. Francou
zům se jedná o dvě věci, o zabezpečení před odvetnou válkou 
se strany Německa a o válečné náhrady. Nyní pak žádá se 
od nich, aby projevili důvěru v Německo, aby nepožadovali 
tak přísnou vojenskou kontrolu jako doposud a tu vidí, jak 
Němci oslavují Ludendorffa, jenž vlastně je v čele těch, kdož 
hlásají odvetnou válku proti Francii. 

Plán komise finančních odborníků' záleží v podstatě v 
tem, že Německu má býti poskytnuta půjčka, tak aby jeho 
peníze byly ustáleny; aby Němci platili takové daně jako 
Francouzi a Angličané; aby Německo odvádělo na vrlečné 
náhrady všechen přebytek po hražení \ýloh své vlády. 

Francie je žádána, aby osvědčila jistou důvěru v Němec
ko, že uvede onen plán ve skutek a dále je žádána, aby po
skytla Nímecku příležitost, že tak učiní. Nyní, když Fran
couzi sténají pod břemenem daní, za něž Němci jsou zodpo
vědní, nejsou v náladě pro další úsilí Německa ošiditi je. A 
Němci, již potřebují trpělivosti a shovívavosti republiky, sot
va mohli by délati něco horšího v přítomné době než nano
vo rozdmychovati nenávist proti Francii. 

PROJEV MVlRY POINCARE-OTI. 
STALO SE TO, KDYŽ POHROZIL EESIGNA 

CÍ CELÉHO KABINETU. 
Paříž, 3. dubna. «•»» Premier Poincare nucen byl použiti 

opětně silných taktik ve sněmovně poslanecké, aby dosáhl 
rozhodného jednání. Obstrukční počínání opposice podráž
dilo premier a tou měrou, že pohrozil resignací celého kabine
tu, nebude-li debata o zahraniční politice vlády skončena i-
hned a hlasování předsevzato. 

; Mezitím sněmovna se ójdročila na hodinu, ft, když pak po 
opětném zasedání (debata* vlekla se hodinu a půl, sněmovna. 
Většinou 2ÍÍ7 hlasů vyjádřila důvěru ve vládu, že sledovati 
bude "smérnici válečných náhrad, bezpečnosti a šetrnosti po
žadovanou zemí/' Hlasování bylo 408 proti 151. 

Po celou dobu zasedání opposice útočila na Poincare-a, 
ačkoli nikdy neměla vyhlídky na svržení neb oslabení nového 
kabinetu. Hlavním účelem patrně" bylo dostati před voličstvo 
árgumenty, jichž bude používáno ve volební kampani, která 
skončí 11. května, kdy volby v celé zemi budou konány. 

<i 
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NA MLS VZNiNOII NIŤ. 
Seattle, Wash., 3. dubna. — Sítka, Alaska, do soboty od

poledne, je cíloím čtyř armádních aviatiků, kteří se vypravili 
na let kolem světa. Dle programu vypracovaného velitelem 

* družiny, majorem Martinem, hodlají dostihnouti Prince Ru
pert, B. C., €50 mil odtud, zítra večer. Z tohoto místa je pak 

na Alasce, 300 inty. 

TELEFONNÍ OPERATQtMŽY NA DALEKÉ P0UTI 

ČÍSLO (NO.) 37. 

I 

Doris .'Nannette a Ann Bradley, telefonní operátorky z 
"New YoVku, vypravily se na cestu přes pevninu, z New Yor
ku do Californie. Z Baltimore, kde tato fotografie byla vza
ta, pustily se do Washingtonu a odtamtud na západ. Kdy
koli dostanou se do finančních, nesnází, hodlajíc vy pomáhati v 
některých městech na telefonních ústřednách. 

ZEMtTfeESERÍ 
iJmm 

CALIFORMI. 
San Francisco, 4. dubna. — Dva záchvěvy země, kteiv 

seismograf university státu California zaznamenal jako "vel
mi prudké"' otřásly městy při zálivu ve 4:01 včera odpok 
dne. Došly o tom zprávy z Berkeley, Oaklandu a Monterey, 
avšak žádná škodu nebyla způsobena, třeba že tdé byli tíin 
poděšeni. 

RET! M milHÉM MÍSTÍ 
New York-, 3. dubna. V dnešním ftachowim turnaji 

Richard Reti z Československa porazil Rusa Alexandra Alechi 
na a tak dostal se na druhé místo. První místo zaujal Edward 
Lasker z Chicaga, jenž porazil Dr. Tartakowera z Vídně. 

LIDUMILNOST UVRHLA JEJ 
V CHUDOBU. 

Syracuse, N. Y., 3. dubna.— 
Doslovně ochuzen svojí lidu
milností, již osvědčil vůči Sy
racuse universitě, Eliphalet Re 
mington, 951ety, z Ilion, nej-
starší z důvěrníků zmíněné u-
niversity a dárce jejího první
ho majetku zde, skonal po ne
moci trvavší rok v sanitariu v 
Herkimer. Remington a jeho 
bratr věnovali universitě ko
lem čtvrt millionů dollarů před 
půlstoletím, kdy byli považo
váni za veliké boháče. Závod, 
který založili na výrobu zbra
ní, těšil se světové pověsti, ale 
po nezdarech stihnuvších je 
dali přepsati všechny své ak
cie na věřitel^ Psací stroj, 
jenž nese iéjiclt jméno, přušel 
příliš poždě.' než aby sftebrá-
niti mohl jejich jmění. 

V KANSASU JSOU PRO 
DAVISm 

a-" 

Hutchinson, Kas., 3* dubna. 
Guvernér Jonathan M. Davis 
získal schválení demokratické 
státní konvence jako uchazeč 
o demokratickou presidentskou 
nominaci. 'Stoupenci McAdoo-
ov! po odročení konvence pro
jevili důvěru, že kansaská de
legace po odevzdání prvního 
ballotu pro Davise přikloní se 
klejích kaniUdáí^L. 

VYKOPAL SI VLASTNÍ 
HROB. 

York, Pa., 3. dubna. Ed
mond H. KehUaugh, 951etý, 
jenž nedávno vykopal si hrob 
a zřídil si náhrobek na místě 
posledního odpočinku, nale
zen hyl mrtev v posteli dnes 
svojí dcerou, u níž bydlel. Ko-
roner L. U. Zech zjistil, že 
skon přivoděn byl mrtvicí. Sta 
řet bude pohřben v pondělí v 
hrobě, který vlastníma rukama 
si vykopal 

•íá# 
KONEC KONFERENCE. 

Vídeň, 3. dubna. — Rusko 
rumunská konference zde ko
naná skončila naprostým ne
zdarem. když rumunská dele
gace odmítla požadavek Rusů, 
aby Besarabié rozhodla plebis-
ctem, zdali přeiV si btfti neod 
vislou neb přináleželi k Ru
munsku. 

PETROHRAD LENINGRA
DEM OD 1. KVtTNA. 

Riga. 3. dubna. — Došla 
sem 7.nráva. že sovětKké poštov 
ní zásilkv pro Petrohrad musí 
bvt po 1. květnu adresovánv 
do Leningradu atiebo že jinak 
dodávka jeiieh bude odepře
na. Jak známo. Mřvalé carské 
hlavní město bylo hned: po smr 
ti Leninově pojmenováno po
dle něho. 
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E081 SEKRETAP VÍKY WEEKS OBESLÁN. MAMŽELFL. 
MUŽ NEPOŽIL PO 

TEA VY 48 
ŽENA 45. 

Dayton,, O., dubaa. — 
Snad nejpodivnější případ po
stu byl objeven zde dnes, když 
lékaři našli p. a pí. Daniel 
Johnsonovy v kritickém stavu 
následkem vysílení, neboť man 
žel nepožil potravy 48 dní a 
žena jeho 45. 

Nejzvláštnější část! Mstorky 
je, že žena, aby pomohla man
želi v jeho úsilí o znovunabvtí 
zdraví pomocí postu, postila 
se s ním. Johnson, jenž čítá 
60 roku věku, trpěl následkem 
jistého žaludečního neduhu 
patnáct roků. Když byl četl v 
jistém časopise asi před dvě
ma měsíci, že dlouhý půst při
vodil by uzdravení v takovém 
případě jako jeho, odhodlal se 
k postu jako k poslednímu pro 
středku k nabytí zdraví. 

Za tři dny potom, když za
čal se postiti, žena jeho roz
hodla se, že učiní podobně, tak 
aby jej povzbuzovala a bylo 
více vzájemné sympatie mezi 
nimi. 

"Učinila jsem to." svěřila se 
důvěrným přátelům, "tak aby 
pohled na potravu nesváděl jej 
k pokušení a aby se nezviklal 
ve svém odhodl&ní." 

^"TTčIýž tVsTcký stav iňánféTíi 
začal budit i obavy dnes ráno, 
lékaři zavoláni a okolnosti spo 
léčné postní úmluvy vyšly na 
jevo. Oba manželé byli dnes 
v bezvědomí. Byli prý upou
táni na lože po tři týdny, ježto 
při své slabosti a vysílení ne
byli schopni žádného namáha
vějšího pohybu. 

PROJEV UZNANÍ PRO BUL
HARSKO. 

Sofie, 3. dubna. — Po pode 
psáni dohody, na jejíž zákla
dě Bulharsko se zavazuje ku 
zaplacení 25 milionů zlatých 
lvů na okupační výlohy, sir E 
lliot Colvin učinil jménem Re 
parační komiat následující 
prohlášení: 

"Jest mojí povinností, abych 
jménem komise dosvědčil do
brou vůli a opravdovou snahu 
Bulharska dostáti všem povin
nostem. My s ochotou uznává
me lojálnost a rozumnost vaší 
země při řešení všech otázek, 
předléhajících komisi. Od ny
nějška Bulharsko by mělo býti 
uznáno jakožto faktor míru a 
pořádku v Evropě. Bulharsko 
si zaslouží sympatie a respekt 
všech, kdož usilují o zachová
ní míru, pro který Bulharsko 
přineslo velké oběti." 

Bulharský ministr financí 
Kristo Kalloff podotkl k to
mu : "My jsme odhodláni za
platit všechny naše dluhy bez 
všelikélro zdráhání a bez vše
likých vytáček." 

POTŘEBA SETŘENÍ OLEJEM. 

Washington, 3. dubna. — 
Zachování olejových zdroiů ná 
roda vzhledem k tomu. že zá
soba dle mínění geologů vysta
čí jenom na dvacet roků. jest 
svrchované důležitosti nro ná
rodní obranu. Vyjádření v tom 
smyslu učinil zde Georee O-
tis Smith, direktor jreolosnYkó 
službv a člen olejně konservaČ 
ní komise ustanovené nedáv
no presidentem CooJidfem. 

MA rtlKÉSTI LISTINY POŽADOVANÉ 
• SENÁTNÍM VÝBOREM. 

VE VČEREJŠÍM ZASEDÁNÍ PODÁNO DALŠÍ 
ZÁVAŽNÉ SVĚDECTVÍ. 

Washingt n, 3. dubna. — Senátní výbor vyšetřující ú-
řední činnost ývalého generálního návladního Daughertyho / 
vydal dnes foiiiiální obsílku na sekretáře války Weekse, jenž 
zároveň vyzvón. aby přinesl jisté listiny z archivů odboru vál 
ky vztahující se na vládní válečné kontrakty. Výbor odhodlal 
se k tomu kroku, když byl uvědoměn, že Weeks vydal určité ty 
rozkazy prot předložení oněch listin, pokud formální obsílku 
nebyla by vydána výborem. To stalo se dnes a Weeks je vy# 
zván, aby se dostavil k výslechu v 10 hodin zítra ráno. ' 

Má.zároveň přinésti listiny, jichž až dosud výbor nemohl 
získati. K<ybv odepřel, vyvinula by se tatáž situace, jež ve
dla k resigiaci generálního návladního Daughertyho. Presi
dent. jako příčinu k požadování této resignace, udal odepření 
generálního návladního vydati výboru požadované listiny. 

Dnešn svědectví oživilo ochabující zájem na vyšetřová
ní senátního výboru. Byly to výpovědi Thomase F. Lane-a, 
jenž až do minulé soboty byl hlavním právním rádcem letec
ké služby, jež vedly ku předvolání Weekse před výbor. Lane 
pravil, že důvěrná zpráva, již podal o případě Standard Air 
craft Co. v 1919 a některé jiné listiny, mezi nimi originál 
memoranda k sekretáři války, udávající jeho (Lane-ovy) pří 
činy, proč v jeho přesvědčení vyrovnání válečných kontrak
tu mělo by býti vyšetřováno, byly- vaoty * jeho soukromých 
archivů. >• 

Na otázku, kdo vzal mu ony listiny, svědek odpověděl, 
že kap. Volandt, jeho příručí a vyprávěl dále. že stalo se to 
mezi sobotním odpolednem, kdy odešel z místnosti senátního 
výboru a pondělkem ráno, kdy opětně přišel do úřadu odbo-> 
ru války. 

K^p. Volandt přiznal A. i» listiny VSÁT* av&al udal jako 
bMUtu,, ,ŽP ihce jň ixmze^woěiiti, občerstvil si pjunětV^ 
pr<» ten případ, že byl by povolán před výbor. Slíbil vrátiti. 
mu je. avšak nestalo se tak. Lane svědčil, že byl varován, 
aby nechodil před vyšetřující výbor a když neuposlechl, ježto 
pokládal to za svoji povinnost podati svědectví před výbo
rem. byl propuštěn z odboru války, kde pět roků působil. Zr. 
příčinu udáno, že vzdálil se bez dovolení v sobotu odpoledne. 
Až na několik soukromých dopisů všechny listiny byly vybrá
ny z jeho stolku. 

Dalším svědkem byl kap. Volandt. jenž na otázku, kde 
jsou přítomně ony listiny odpověděl, že je má sekretář válk** 
Weeks. Týž prý prohlásil, že jich nevydá, leč po obdržení 
formální obsílkv od výboru a zároveň nařídil svým podříze
ným, aby nevydávali žádných listin bez jeho svolení. 

Listiny, jež Lane-ovi "skonfiskovány", týkaly se případů 
Standard Aircraft Co.. Lincoln Motor Co. a Bosch, Magneto 
Co., v nichž jednalo se o mnoho millionů dollarů, 

PODLOUDUICKÉ ZftJMY V TRUSTU. 
BYLY PRÝ K TOMU DONUCENY ZHOUB

NOU KONKURENCÍ. 
New York, 3. dubna. — Soutěž mezi podloudníkv prove 

zujícími obchod rrezi Bahamským souostrovím a dvanáctimí-
lovým pásmem kolem New Yorku a Florirfý, tak se přiostřila. 
že výdělek na bedně lihovin sehnán byl se $6 na $1. 

Tudíž, dle "poctivého Johna" Kellyho.,. new-yorského kar 
baníka, jenž se právě vrátil z Nassau, na souostroví Baham
ském, soutěžící "firmy" se spojily v zájmů prosperity všech. 
"Poctivý John" pravil, že měl tak na pilno se řízením své her 
ny a poskytováním zábavy pro své klienty, že neměl Času po-
zeptati se na stav obchodu s lihovinami mezi Bahamským sou 
ostrovím a Spojenými Státy. 

Kelly líčil svůj nový hráčský klub jako místo, kde lidč. 
zá|možní a těšící se společenskému postavení mohou vyhráti 
neb prohráti neobmezené sumy peněz, aniž byli by nějak vy
rušováni. Obzvlášť velkou prosperitu však očekává Kelly, 
až bude otevřena nová dostihová dráha v Miami, Fla., odkud 
jest jenom "na skok" do Nassau a v aeroplánu dá se cesta vy 
konati velmi tychle. 

Z MHUONÁTE LOUPEŽNÍ VMH. 
Chicago, 4. dubna. — Russell Scott, jenž vydával se 2a 

millionáře v Detroitu a jenž pokoušel se financovati postave
ní $30.000,000 mostu z onoho města do Windsor, Canada, 
přiznal se včera k účastenství na zavraždění lékárnického 
klerka v přepadu v dolní části města a ku 43 jiným loupe
žím. Scott vyprávěl, že před rokem udělal úpadek na $2.-
000.000. Při útěku z lékárny, Scottův bratr Robert, rovněž 
na loupeži se podílející, zapomněl zimník, který svékl v te 
plém podpřízdmí, kde střežil Čtyři zákazníky. Klíč od poko
je v hotelu nalezený v zimníku, uvedl policii na stopu lupičů f 

a za osm hodin po loupeži Rusell Scott zatčen. Týž praví, že 
klerka zastřelil bratr jeho Robert, kterému podařilo se &-
nrchnouti. 
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