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KAMPANNi DARY NEBEZPEČÍM. 
OHROŽIJi um VfCE NEŽ HPilt-

CENf UftEMfKt. 
SENÁTOR BORAH NAZÝVÁ STANOVISKO 

OBOU STRAN NEOBHAJITELNÝM. 
>vjU 

I' 

^ Washington, 0. dubna. •— Uplácení úředníků, dle názorů 
vyjádřených zde senátorem W. E. Borahem z Idaha, v řeči 
proslovené před College Men's Law Enforcement League, ne
ohrožuje vládu do té míry jako záludný vliv Velikých kam
paních příspěvků politickým stranám. 

Prohlásiv, že "obě strany po léta zaujímaly neobhajitel-
né stanovisko v těchto věcech", senátor Borah upozornil své 
posluchače, že E. L. Doheny svědčil, že dal $50,000 demokra
tickému národnímu výboru v 1920 a že Will. H. Hays, jenž 
byl předsedou národního republikánského výboru v oné kam
pani, svědčil, že jeho vlastní strana obdržela $75,000 na kam-
panních příspěvcích od Harry F. Sinclaira. 

Senátor Borah rovněž zmínil se o "půjčkácH" bývalému 
sekretáři vnitra Fallovi — $100,000 od Dohenyh o $25,000 
od Sinclaira. 

"Země byla rozechvěna," pravil senátor Borah, "když 
zvěděla, že velmi velká částka peněz byla dána vysokému 
vládnímu úředníku lidmi, kteří měli obchodní řízení s vládou. 
Nuže, co máme říci o člověku, jenž má neb očekává, že bude 
míti obchodní řízení s vládou a dá velmi velkou částku peněz 
politické straně, která je v kontrole celé mašinerie vlády?" 

Senátor Borah vyjádřil přesvědčení, že americká vláda 
není v základech svých ohrožována odhalením takového sta
vu věcí jako nedávno se stalo, poněvadž věří, že lid, když je 
vzrušen, "má schopnosti i odvahu očistiti národ od poťouch
lého, tajného, hamižného nepřítele, jenž pracoval v našem 
středu. 

f ^ áí í "Válka přináší s sebou marnotratnost, plýtvání penězi a 
^ KÍÍfupei," senátor pokračoval. "Jedním z její následků je 

Jcara^M vo vetojném — aapredáni cti a postaveni za 

Pf ' fcisk, dědictví dobrého jména, úcta spolubližních. budoucnost 
. , a štěstí dětí, vše je začachrováno a zaprodáno za zlato." 

I > Senátor Borah pravil, že na rozdíl od svých republikán-
|í - ských kollegů, nemá demokratům za zlé, že učinili nedávná 

sensační odhalení o republikánských úřednících. 
V. "Poměry, jež byly zde odhaleny v kapitole během po

sledních několika měsíců, vyvolaly namnoze otázku, zda naše 
vláda může obstáti proti korupci, proti používání peněz k ne-

f. . čestným účelům v politice a úřadech," pravil senátor Borah. 
^ "Nesmíme ovšem podceňovati význam těchto odhaleni, ale 

rovněž neměli bychom podceňovati inteligenci, charakter a 
loyalitu našeho lidu.' Uznávám, že prodejnost ve veřejném 
úřadě, jest jedním z nejzáludnějších a nejhroznějších nepřá
tel, s nimiž lid, jenž sám sobě chce vládnouti, musí zápasiti. 

"Neuněli bychom však ani na okamžik ztráceti víru ve 
t schopnost našeho lidu sobě vládnouti. On může a vyčistí svo

ji vládu. On může a ospravedlní víru našich otců a ospra
vedlní zásady vlády, na nichž budovali. Tato odhalení ne-
Mr.f býti přijímána jako obžaicba naseno způsob:! vlády neb 
schopnosti našeho lidu, ale jako výzva k povinnosti, abychom 
zachovali a odevzdali potomstvu ono dědictví, jež naái před
kové dali nám v opatrování.? 

V další své řeři zmiňoval se senátor Borah o velikých 
kampanních příspěyeich, k čemuž až dosud bylo lhostejně 
přihlíženo,* ačkoli ve skutečnosti je to kořen všeho zla. "Mů-

ř žete koupiti vliv politické strany zrovna tak jako jednotliv-
\ ee" pravil senátor Borah v této souvislosti 

CLEVELAND, O., V PONDĚLÍ (MONDAY), 7. DUBNA (APRIL), 1924. 
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BAU-ON NA OBRANU PROTI -AEROPLÁNljíM 
Tato fotografie, vzatá ne

dávno na Wilbur W rif fit leti
šti v Dayton, O., ukazuje po
kusy s novým typem obranné
ho ballonu právě dohotovené
ho odborem války. V » přípa
dě války hejno těchto ballontí 
býlo by vypuštěno do výše 
1,500 neb 1,700 stop a\ útočíc: 
aeroplány rozbily by sá 0'ne
viditelné dráty. 

Z NÁBOŽENSKÉ NESNÁŠENLIVOST!. 
DVA MRTVI A MNOHO RANĚNÝCH PŘI DE 

MONSTRACI KU KLUXŮ, 

PLATFORMA SENÁTORA LA FOLLETTA 
BUDE PŘEDLOŽENA V NÁRODNÍ REPU

BLIKÁNSKÉ KONVENCI. 

Washington, 6. áuĚna. — Dnes je skoro jisto, že plat
forma senátora LaFolletta bude předložena v národní repu
blikánské konvenci, načež pak po její zamítnutí, jeho stou
penci opustí zasedání. Dle přítomného programu, nebude 
VŮbéc' navťžeh jakó pťešidentský kandidát, avšak jeho přá
telé budou hlasóvati pro něho při vyvolávání Jmen. 

Ačkoli senátor LaFollette, následkem svých dvou nedáv-
- ných nemocí, nemohl by podstoupiti energickou osobní kam

paň na lístku tak zvané třetí strany! vyrozumívá se, že jeho 
přátelé vedli by boj za. něho v naději, že mohl by strhnouti 
na sebe dosti států, tak aby volba byla vržena do sněmovny 
poslanecké, kde LaFollettova skupina má rozhodující vliv. 

Jeho platorma áe prohlašuje pro důkladné vyčistění 
všech výkonných odborů vládních, zkrušení soukromého mo-

, nopolu, zachování zdrojů přírodního bohatství, odvolání Esch 
Cumminsova dopravnického zákona, veřejné vlastnictví že-

. leznic, snížení federálních daní (nikoli však dle odporučení 
* 8ekretéře Mellona), volení federálních soudců, zrušení vydá-
/ vání federálních soudních zápdvědí v dělnických sporech, 
, dodatečný pljit pro voje&gké vysloužilce, vodní dráhu z vel

kých jezer k řece Mississippi, přímou nominaci a volbu pre
sidenta a místopresidenta a revisi smlouvy Versaillská. 

Lilly, Pa., 6. dubna. — Dvacet devět mužů bylo zatčeno 
a uvězněno zde a v Johnstownu dnes v souvislésti s krvavou 
výtržností zde včera večer mezi Klanovci a iněstským lidem, 
kdy dva muži byli zabiti, jeden nejspíše smrtelné poraněn a 
asi dvacet utrpělo zranění lehčího rázu. ' 

Čtyři obyvatelé z Lilly jsou vězněni státní policií na ob
žalobu ze způsobení výtržnosti, kdežto v Johnstownu dvacet 
pět mužů, domnělých Klanovců. je vězněno šejrif^m Kellarem 
až do provcytai|í vyšetřování. Disfcriktm návla<M D. P. Wei-
mer z okresu Cambria prohlásil v Johnstownu drills večer, že 
žaloby pro ztropení výtržnosti a vraždu budou pddány proti 
2atČeným mužům. 

K osudné šarvátce došlo, když voda z polární hadice 
byla spuštěna na Klanovce, kteří vstupovali do zvláštního via 
ku, aby odejeli do Johnstownu, devatenáct mil na západ od
tud. Před tím pochodovali městem, v němž všechna světla 
shasnuta, po provedení obřadů na nedalekém vrchu, na 
nichž asi 600 Klanovců se podílelo. 

V okamžiku potom započala střelbff a když Zvláštní vlak 
se rozjel, několik raněných vzato do kar, kdežto na ulici le
želi dva mrtví, Philip T. Conrad a Floyd Paul, oba z Lilly. 
Jedenáct poraněných, vesměs prý v Lilly bydlících, bylo vza
to do nemocnice v Altoona, z nichž Frank Miasco sotva vy 
drží, dle sdělení lékařů. Tři poranění vzati do nemocnice 
v Johnstownu, jsou prý Klanovci. Tito tvrdí, že stříleli až 
když palba byla na ně zahájena ze zástupu v Lilly a když vi
děli, že životy jejich jsou ohroženy. Na zvláštním vlaku by
lo zabaveno asi 45 revolverů. k 

ZA $250.000' LIHOVIN ZABAVENO. 
STALO SE TO PRl NÁJEZDECH NA 

LONG ISLANDU. 
New York, 6. dubna. — Při nájezdech provedených pro 

hibičními zřízenci ku konci týdne ve střediscích ^podloudnic-
kého obchodu na Long Islandu bylo zabaveno za itvrt millio-
nu dollaru lihovin.. ' ' 

) Dvacet pět beden whisky bylo objeveno na Rollins ostro
vě dnes časně ráno. Charles Pugsley a William H. Mason, 
oba z Riverhead, byli zatčeni jako holinkáři a odkázáni pod 
zárukou $1,000 k výslechu v úterý. Jsou obviněni, že nabí
zeli federálním zřízencům prodati jim patnáct beden whisky 
po $35.00. 

Sto beden lihoviny pode jménem "čjnské wWjsky" 172 
bedny Skotské, Irské a jiných známých druhů bylo zabaveno 
na majetku zesnulého Isaaca Guggenheima, blíže Port Wash
ington. 

Zabavení a zatčení čtyř mužů následovalo pa revolverové 
bitvě'za temna nočního blíže yachtového pieru na Guggen-
meimovu statku, kde náčelník policie Snow dopadl holinká-
ře. Podezření jeho vzbudily tři prázdné nákladní automo
bily, jež ujížděly po cestě, které vůbec nebylo používáno v po
sledních létech. Přivolal si na pomoc několik policistů a sto
poval automobily až k místu, kde lihoviny byly ukryty. 

PRO PUTI POŠTOVNÍCH 
ZfiíZERCl. i-

Washington, 5. dubna — Generální poštmistr New hodlá 
pOdporovati úsilí o zvýšení platů poštovních zřízenců, nikoli 
však do takové výše, jak je navrhováno v předlohách přítom
né před kongresem. Dle těchto předloh činilo by zvýšení 
$123,000,000 prvním rokem a $150,000,000 po třech létech, 
kdežto dle návrhy ,NfiW«ova činilo by celkové $43,-
000,000 ročně. 
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GEN. PERSHING OP$T 
DOMA. 

Washington, 5. dubn(|. — 
Gen. Pershing vrátil sé fčera 
z Francie a věnoval se práci 
v generálním štábu, jež skon
čí 13. září, kdy dosáhne 64 
let věku a dle zákona musí jiti 
do výslužby. V kongresu je 
však předloha, aby v případu 
Pershingtově učiněna byla vý
jimka. Pershing ztrávil v Evro 
pě, většinou ve Francii, šest 
měsíců a nahyl.~přesvčdčenSr  

že poměry se tam vůčihledé le 
pší. 

LA FOLLETTE SE PO-
ZDRAVU JE.. 

Washington, 5. dubna. — 
Senátor LaFollette pozdravil 
se do té míry z* nedávného o-
nemocnění na zánět plic, že 
mohl již dnes usednouti. Oče
kává, že bude moci vrátiti se 
k svým povinnostem v senátě 
příští týden. 

ZLOČIN ZVRHLÉHO 
CHLAPCE. 

New York, 5. dubna. — Dva 
náctiletý Paul Rapkowski je 
ve vězení pod obžalobou ze 
spáchání vraždy. Rapkowski 
ještě s jedním chlapcem vlou
pali se do řeznického obchodu, 
aby si opatřili peníze do obráz 
kových divadel, a když tam žá 
dných nenašli, prvně zmíněný 
sebral nůž, který ukryl pod 
kabátem. Za půl hodiny poz
ději Rapkowski vrazil nuž do 
těla lftletého Williama Clif-
forda, jenž s otcem svým krá
čel po ulici. Otec Williamův 
zadržel útočníka. Hoch zemřel 
než byl dovezen do nemocni
ce. Rapkowski pravil, že ni
kdy před tím neviděl Clifforda 
a chtěl pouze vyzkoušeli, jak 
daleko nůž do tlla se zabod-
ne. ; !v(~ •' 1 

' • --

SLU2NÉ POLICISTÉ# 
ZVÝŠENO. 

New York, 5. dubna. — O-
smdesát newyorských policis-
tek obdrželo zvýšení služného, 
tak že jsou nyní na úrovni s 
muži. Dostávají $2,500 ročně. 

£ SEVERNÍ TOČNÉ. 
Lonayrt, 5. dubna. Dl*. 

Fridtjof Nansen, proslulý nor-
véžský cestovatel, přijal po
zvání ruského aviatdka, Rossin-
kého, aby jej provázel na je

ho pokusném letu k severní to
čně v červenci. Zdejší Daily 
Express obdržel v tom smyslu 
depeši z Moskvy. 
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ROZMACH VYCHOVANÍ SE M\. 
BUDOU DO NĚHO UHRNUTY DVĚ 

ADMINISTRACE. 
"Nfil TDEME ŠETRITI NIKOHO", PRAVÍ 

SENÁTOR WHEELER. 
Washington, 5. dubna. — Činnost Wheeler-BrookhartoW 

vyšetřujícího výboru, jenž původně se obíral úředním počíná
ním bývalého generálního návladního Daughertyho, bude roz
šířena na dvě administrace a činnost členu kabinetů nyněj
ších i dřívějších, republikánů i demokratu, bude zkoumána, 
dle dnešního prohlášení senátora Wheelera, jenž vystupuje v 
ú l o z e  ž a l o b c e  s e n á t n í h o  v ý b o r u .  . . .  

Čtyři členové kabinetu, bývalí i nynější, jsou postaveni 
vedle Daughertyho. Dva, sekretář pokladny Mellon a sekre
tář války Weeks, jsou obviněni, že zastavili vyšetřování od
boru spravedlnosti domnělých podvodů spáchaných na vlá
dě. Druzí dva — z Wilsonovy administrace — jsou bývalý 
sekretář války Newton D. Baker, obviněný z nedbalosti a le-
dabylosti při zadávání válečných kontraktů a dřívější gene
rální návladní A. Mitchell Palmer, obviněný z nepořádků při 
prodeji zabaveného majetku německých příslušníků. 

Je pravděpodobno, že vedle zmíněných budou též před
voláni bývalý generální návladní Wickersham a bývalý pří-
ručí generálního návladního Goff, aby vysvětlili své spojení 
s japonskou bankovní firmou Mitsui & Co. z New Yorku, jež 
vlastně kontrolovala Standard Aircraft 'Corporation, která 
získala kontrakty na stavbu aeroplánů v době války. 

Thomas F. Lane, bývalý právní rádce letecké služby V 
odboru války, byl pověřen výborem, aby studoval všechny'Zá
znamy a archivy týkající se podvodů při kontraktech na stav
bu aeroplánů a aby podal zprávu výboru příští týden. Ačko
li propuštěn byl z odboru války před deseti dny, Lane vrátí 
se tam, aby konal vyšetřování pro výbor. 

"Toto vyšetřování nemůže býti zastaveno/* pravil sená
tor >VJaeeler dnes veče»v "jMy, půjdeme y před a ukážeme 
prohnilou darebnost v odboru války, v odboru spravedlnosti 
a prohibičním úřadě. Tyto druhé odbory spadají pod právo-
moe výboru, poněvadž našli jsme svědectví o četných zloči
nech, jež nikdy nebyly stíhány odborem spravedlnosti. 

"My hodláme odhaliti každý válečný podvod a každého 
'graftera', ať republikána neb demokrata a uvedeme na svět
lo pravdu o vládní korupci, bez ohledu na oběti." 

Wheeler pravil, že výbor bude rovněž vyšetřovat! prodej 
Bosch Magneto Co., což bylo vyřizováno bývalým generál
ním návladním Palmerem. "Výbor zjistí pravdu o spojení 
Paímera a Hornblowera a Weekse (dřív. právnické firmy se
kretáře války) s tím hanebným čachrem", prohlásil Wheeler. 
"Dvě administrace jsou patrně do toho zapleteny a my nebu
deme šetřiti nikoho." 

LETCI V BRITICKÉ KOLUMBII. 
DALŠÍ ZASTÁVKA MÁ BÝTI UČINĚNA 

V SITCE, NA ALASCE. 
Prince Rupert, B. C., 6. dubna. — Tři armádní aeroplá

ny, podnikající let kolem světa, přibyly sem dnes ve 4:54 od
poledne, dokončivše čtvrtý díl své cesty. Čtvrtý aeroplán, 
jenž opustil Seattle později, přibyl sem v 5:26 odpoledne. 

Aeroplány vyletěly ze Santa Monica, Cal., 17. března a 
do Seattle přibyly 20. března. Jři vyletěly v 9 hodin ráno a 
čtvrtý o hodinu později. Podél severního pobřeží ostrova 
Vancouver narazily na hustou mlhu a déšť a bylo jim též zá
pasiti se silným jihovýchodním větrem. Během sedmnácti-
denního pobytu zde aeroplány byly opatřeni' pontony, . 
aby mohly se snésti ua moře v pádu potřeby;, $ . ' 

Před odjezdem ze Seattle major Martin, velitel eskádry, 
pravil, že není jist, bude-li možno opustiti Prince Rupert zí- , 
tra ráno. Ačkoli povětrnostní podmínky jsou dne* příznivé ' 
pro let, zdá se, že zítra je k očekávání bouře. Vzdušná vzdá
lenost ze Seattle sem je 600 mil. Příští zastávka má býti ve 
městě Sitka, na Alasce, 300 mil odtud daleko. Vzdušná vzdá 
lenost ze Santa Monica, odkud aeroplány původně vyletěly* 
do tohoto města, je 2,000 mil. 

PROTI MSTODCfM DANÍM. 
'Washington. 5. dubna. — Senátor Mědili McCormfck 2 

Illinoisu poslal dopis presidentu Coolidgeovi, v němž jej žá
dá, aby svolal do Washingtonu konferenci guvernérů, stát
ních pokladníků a auditoru, za účelem projednání otázky 
stále vzrůstajících daní státních, okresních a městských. Se
nátor McCormick praví, že tyto daně vzrostly od 80 do 183 
procent v posledních několika létech a že neučiní-li se rázně 
přítrž tomuto neustálenu jich stoupání, prosperita země bu
de vážně otřesena. 

DVA AMERIČANÉ ZABITI V ALBANN. 
f t fm,6.  dubna;  **-  Dva  amer ičt í  obchodníc i  by l i  zavraž

dění dnes na Tirana-Scutari silnici v Albánii. 40 kilometrů od 
Tirany, sděluje depeše k Stefaniho tiskové kanceláři. Zprá
va dodává, že albánská vláda podnikla energické kroky k vy
pátrání a potrestání vrahů. S 4 
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