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NĚMCI CHTEJi LEPŠI PODMÍNKY-
ZlA SE VÍAK. 2E V KONCÍCH PÍK 

IJMOI MWESttf nil. 
STÉ2UJ1 SI. ŽE NEBYLA URČENA CELKO 

VÁ ČÁSTKA REPARACÍ. 
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Berlín, 9. dubna. — Německo sotva může přijmout! zprá 
vu Dawjesovy komise v její nynější formě, dle prohlášení učině 
něho zae, jež patrně tlumočí smýšlení německé vlády. 

Hlavni Stížností je, že fcpráva neurčuje úhrnnou částku, 
jil Německo musí zaplatiti a nutí je odváděti po desetiletí 
tribut věřitelům spojeneckých zemí, "z kteréžto příčiny při
jetí Německem zprávy, jež neurčuje žádnou konečnou mez na 
naše splátky, znamenalo by uvaleni závazků na nás, jež tá
hly by se do nekonečné budoucnosti." 

1 Rovněž se vytýká, že zpráva musí býti bud* přijata neb 
zamítnuta jako celek a také se Němcům nezamlouvá utvoření 
různých spojeneckých kontrolních orgánů, což prý přivodilo 
by třenice s domácími úřady a obyvatelstvem a dále se pou
kazuje, že ono čtyřleté moratorium, jež Německu je nabíze
no, není vlastně žádné moratorium, ježto splátky třeba že 
zprvu menší, započaly by již přistihl rokem. Toto všechno je 
prohlašováno za "naprosto nesnesitelné břemeno", nicméně 
však převládá zde mínění, že v koncích německá vláda zprá
vu přijme. V některých kruzích dokonce se doznává, že pod 
minky Německu kladené, nejsou ani tak zlé, jak bylo očeká
váno z předpovědí ve francouzském tisku. 

v Se zvláštním uspokojením se zaznamenává, že ve správě 
žádána je hospodářská jednota Německa jako první podmín
ka uvedení v platnost Dawesova plánu a že ve splátkách, jež 
jsou požadovány, zahrnuto vydržování okkupačních armád 
spojeneckých kontrolních úřadů a podobné účty. Od zahra
niční půjčky 800,000,000 zlatých marek, jež odporučena jest 
Dawesovou komisí, očekává se ustálení německé valuty, jejíž 
kolísání přivodilo většinu běd na německý lid. Zpráva ovšem 
činí přísné opatření, aby NěVnci nemohli sabotovati sanační 

„ jj plán. Vedle toho, fce emisní banka i zlatá záloha byly by y.a 
^ "hranicemi, spojenecká kontrolní organisace by pozůstávala z 

důvěrníka pro železniční a industriální bondy; tří komisařů 
železnic, bankovního kontrolora a úřadu, jenž by zřizoval 
reparační splátky a vedl všechny účty. 

Zajímavou je též zpráva komise, v jejíž čele byl Angli
čan Reginald McKenna. ÍJkolem této komise bylo zjistiti, 
jak velké množfítví německého kapitálu bylo vyvezeno za 
hranice a odporučiti prostředky na jeho navrácení, tak aby 
působil k sanaci Německa, Komise shledala, že německý 
kapitál za hranicemi kolísal mezi 5.7 milliardami a 7.8 mil
liard ami zlatých marek a průiněrně bylo za hranicemi 6.75 
milliardf zlatých marek. Mimo to vlastněno je v Německu 
za 1,200,000,000 zlatých marek cizích peněz. Výbor vyja
dřuje přesvědčení, že po ustálení německé valuty tento kapi
tál vrátí se do země, jako se stalo v Rakousku. Zároveň od-
poručuje výbor amnestii na omezenou dobu pro ty, kdož vy
vezením kapitálu za hranice, přestoupili německý zákon a 
dále aby zvláštní podmínky byly nabídnuty na upisování 
subskripcí ku vládním půjčkám v cizích penězích. 

řaříž, 9. dubna. — Německému úsilí za poslední čtyři 
roky balamutiti svět, že ntfmůže platiti, dostalo se rázné od
vety ve zprávě Dawesově, která dokazuje, že Německo může 
platiti. Komise určila normální minimální roční splátku na 
2,500,000,000 zlatých marek, což bude zvyšováno v poměru 
se stoupáním německé prosperity. Menší splátky jsou usta
noveny během čtyřletého rekonstrukčního období. Francou
zi ve zprávách komisí Dawesovy a McKennovy spatřují o-
spravedlnění svého tvrzení, i6 Německo může platiti, bude-li 
jenom chtíti. 

STUDIES BLÍZEK SMRTI. 
TRI OPERACE JIŽ FROVEDEENY NA NĚ

MECKÉM INDUSTRlALNÍM VELMOŽI. 
Berlín, 9. dubna. — Nejlepší německý lékařský talent 

N vynasnažuje se dnes v zoufalém úsilí o zachráněni Hugo 
Stinnese, velikého německého industriálního magnáta. ! 

Ačkoli ošetřující jej chirurgové sdělili, že "se držP\ ne
chtějí učiniti žádných předpovědí o konečném výsledku ne
moci, jež učinila nutnými tři těžké opěrace. 

Stinnes byl při vědomí po většími dne, avšak jeho těles
ná soustava, jež po měsíce byla vystavena napjetí sháňky po 

• dobývání nových industriálních a finančních triumfů, jenom 
stěží odolává prudkým záchvatům horečky, jimž byl podro
ben posledních čtyřicet osm hodin. 

2eria Stinnesova, čtyři synové a tři dcery jsou neustále v 
jeho pokoji. Bulletin vydaný dnes večer oznamuje nepatrné 
zlepšení.} * \, % • 
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KRAJANÉ ZÍSRÁLI NÓMI-
NACE. 

Chicago, 9. dubna. ' -u Ve 
včerejších předvolbách získa
li nominace do úřadů též ně
kteří krajané. Do státního sně 
mu n&vržéni: Joa. Plaček, Jos. 
Peřina a F. W. Hrdlička. Kon-

gresník Sabath, demokrat, byl 
nominován opětně pro úřad, 
který již po mnoho roků za
stává a zároveň, spolu s A. J. 
Čermákem, byl zvolen za de
legáta do národní democratic* 
ké konvence. Pro úřad koro-
nera na demokratickén| líftku 
byl navržen M. Šollar. 

CLEVELAND, O., VE CTVRT0K« (.THURSDAY),*10. DUBNA (APRIL) 1924. 

GUVERNÉR SWEET HÓSTÉll NA BITEVNÍ LODI COLORADO. 

* 

Tato zajímavá fotografie vzata byla bitevní  lodi  Colorado v Bruoklynských lodi '  
nicích u příležitosti návštěvy na onofti dreaďnaughtu guvernéra Sweeta z Colorada. Muž 
stvo je seřaděno na palubě a guvernér se svojjí chotí stojí pod hlavní 16-palcového děla. 

J SE ASI VZDÁ E. 
PORÁŽKA V MICHIGANU. ILUNOISU 

A NEBRASCE SMRTELNOU RANOU. 
NOMINACE COOL1DGOVA ZAJlSTÉNA Pfcl 

PRVNÍM BALLOTU. 

é 
ibli 
boji. 

iň senátora John$gpa,~ jenž by V jediným presiden-
vým, se snroutila. 

Washington, 9. dubna. — Calvin Coolidgfe bude nomino 
ván za presidenta při prvním ballotu v republikánské národ 
ni konvenci v červnu. Jest vlastně již po boji. neboť kam
paň 
tov 

Zdali ještě nějaké pochybnosti zbývaly, včerejší před
volby zajistily naminaci Coolidge-ovu. Po vítězství v U!i-
noisu a Nebrasce, následujících po jeho triumfu v Michiga
nu, president Coolidge potřebuje jenom asi dvacet pět neb 
třicet delegátů k docílení většiny v národní republikánské 
konvenci. Těchto může se mu dostati státním sjezdem kte
réhokoli z větších států v Unii v několika dnech a tím nomi
nace bude zajištěna. 

Konvence bude míti 1,109 delegátů, takže 555 bude jich 
potřeba k zajištění nominace. Dnes večer p. Coolidge měl 
přibližně 525 delegátů, kteřj, bud' .přímo slíbili mu svoji pod 
poru neb jsou ze států, v nichž neměl opposice. 

Riditelové Coolidge-ovy kampaně začínají se tudíž obí 
rati otázkou, kdo měl by být kandidován na místopresidenta s 
p. Coolidgem a chystají "literaturu" pro nadcházející voleb
ní kampaň, jako kdyby nominace byla odbytou věcí. 

Senátor Johnson ovšelm plně chápe situaci. Měl naději, 
že slavné vítězství v Illinoisu a Nebrasce mohlo by oživiti je
ho kandidaturu. Avšak zdrcující porážka v Michiganu, ve 
státe, který postavil se za něho před 4 roky, spolu se včerejší 
porážkou v předvolbách v Illinoisu a Nebrasce, znamenala 
naprostou pohromu. 

Ačkoli senátor odepřel itělnltf jakékoli prohláSení dnes. 
dokonce nechtěl ani vyjiti ze senátního sálu. aby promluvil 
se zástupci tisku, vyšlo na jevo, že schůze jeho státních mana 
gerú, mezi nimiž je George H. Bender z Clevelandu, bude 
konána zde zítra neb v pátek, na mi učiněno bude dorozumě
ní o dalších krocích. 

Vyrozumívalo se dnes večer, že Johnson nevzdá se for
málně kandidatury, avšak od činné kampaně v jeho zájmu 
bude upuštěno. Předpovídá se, že senátor zůstane nadále na 
svém místě zde a nepůjde ani do Californie. svého domov
ského státu, aby se pokusil o jeho zachránění pro sebe. 

Chicago, 9. dubna. — Předvolby konané v Illinoisu vče
ra slibují státi se historickými tuhým zápasem mezi senáto
rem Medillem McCormickem a bývalým guvernérem S. S 
Deneenem o republikánskou senátorskou nominaci. Do dne
ška do večera měl Deneen 303,602 hlasy ve 4,734 precinktech 
z 5.668 ve státě, protí 298,098 odevzdaných pro McCormicka, 
takže většina Deneenova\je 5,504 hlasy. Většina Coolidge-
OVÍI nad Johnsonem. dostoupí 100,000 hlasů a většina guver
néra Smalla nad jeho odpůrcem státním senátorem Essingto-
nem se odhaduje na 45,000. Demokratickou senátorskou no
minaci získal pluk. A. A. Sprague, nominaci guvernérskou 
Normal L. Jones. * 

Omaha, 9. dubna. — Dle zpráv až dosud obdržených o 
výsledku včerejších předvoleb, v 1,396 z l,9°.f> prečinktů ve 
státě, president Coolidge získal 64,481 hlas proti 36,443 ode
vzdaným pro senátora Johnsona.. Nominaci senátorskou na 
republikánském lístku získal obrovskou většinou nynější se
nátor George W. Norris. Nynější guvernér C W. Bryan byl 
nominován pro tentýž úřad velikou většinou Tia demokratic
kém lístku. 

OBREGON BUDE FARM ARIT 
El Paso, Tex., 9. dubna. — 

Až Alvaro Obregon odevzdá 
úřad presidenta Mexika své-

dl* 

mu nástupci 1. prosince, vlnu-
je se farmařeni Dopis v tom 
smyslu obdržel zdejfií generál
ní konsul mexický F. D. Ruiz. 
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HAMON PODEPSAL PRÝ 
CEK. 

Washington, 9. dubna. — 
Senátní výbor vyšetřující udě 
lení olejných výsad, vyslýchal 
další svědky vzhledem k po
věstem, že nominace Hardin-
gova v r. 1920 byla výsledkem 
dohodnutí učiněného s olejáři. 
J. W. Baughn z Harline, Tex., 
dřívější olejářský operátor v 
Oklahomě, svědčil, že zesnulý 
Jake Hamon, člen národního 
repul>likánského výboru za O 
klahomu, řekl mu, že "pode
psal ček", jenž přivodil nomi
naci W. G. Hardinga. Tato roz 
mluva byla vedena po Chicag
ské konvenci, pravil Baughn. 
Dále prý pravil Hamon. že vy
naloží třeba $1,000.000, aby v 
Oklahomě vyhrál republikán
ský 

Z KRAJANSKÉ ČERNC 
KRONIKY. 

Chicago, 9. dubna. — Včera 
skonal zde český policista W. 
Bunda následkem střelné rány, 
již mu způsobil Ital James Vi-
taliano, kterého zatýkal 31 
března. Bunda střelil Itala, kte 
rý leží nyní v nemocnici a ža
loba pro vraždu* bude na něho 
vznesena. 

Pádem s vozij zabil se zde 
včera Vilém Růžička, 431etý, 
zaměstnaný jako vozka u A-
cme Box Co. Zůstavil po sobě 
vdovu se třemi dítkami. ve vě
ku od 10 do 17 roků. Nešťast 
ný krajan narodil se v Chica
gu. 

PÉT OBĚTÍ "VÁLKY*\ 

Steubenville, O., 9.^ dubna. 
Válka, iež v přesvědčení po
licie zuří mezi dvěma holinkář 
skými tábory, vyžádala si svo
ji pátou oběť v 10 týdnech zde 
včera večer. Tony Liberatore. 
f>r>letý, bvl zavražděn na ulici 
krátce potom, když dva mladí 
muži vylákali jej z jeho domo
va. Tělo jeho bylo provrtáno 
sedmi revolverovými střelami. 
Všechny vraždy bylv spáchám* 

obvodu dvou bloků od již. 6. 
lil. a v blízkosti domovů obě
tí. Žádná zatčení nebyla pro
vedena. ježto příbuzní a přá
telé odpírají sděliti policjtf ja
kékoli informace. 

POLSKO NEPOMŮŽE RU
MUNSKU. 

Londvn, 9. dubna. — Z Var-
šíivv sděleno -sem- poloúředně. 
že Polsko n«m»'ní nomáhati Ru 
munsku. kdybv ruské vojsko 
se pokusilo okupovati Bésara-
bii. Francouzská vláda činila 

čfSLO (NO.) 42. 

SEN. WHEELER ŽÁDÁ VYŠETŘOVANÍ. 
PÉTIČLENNf VÝBOR BUDE FOVÉftEN 

TÍMTO MOLEM. 
MONTÁNSKÝ SENATOR POPlRA VŠECHNA 

ř OBVINĚNI PROTI N$MU. 
i """ 

Washinfrton, 9. dubna. —- Pět senátorů bude ustanoveno 
zítra jako zvláštní výbor k vyšetřování obžaloby senátora 
TJurtona K. Wheelera z Montany v jeho domovském státč. 
^ heeler sám žádal toto vyšetřování a příslušná resoluce po-
dana byla jeho kollegou, senátorenji Walshem. 

Obviněn, že přijal peníze za úsilí k vyvozování vlivu 11* 
vládu k udělení tak zvaných "permitu" na olejných pozem
cích některým ze svých přáteli senátor Wheeler přihlásil £4 
k slovu hned po zahájení zasedáni "v otázce osobní privileje^ 
a popřel všechna obvinění činěná proti němu. Kdvž byl pro
hlásil, že stal se "obětí ne j hanebně jšího spiknutí, jaké kdy 
sosnováno bylo proti komukoli v tomto senátě," k vůli svému 
stihání bývalého generálního návladního Daughertyho před 
senátním výborem vyšetřujícím odbor spravedlnosti, senátor 
Wheeler žádal, aby jeho vlastni chování bylo vyšetřováno 
senátním výborem. 

Senátor Smith YV. Brookhart z Iowy, republikánský před 
seda výboru vyšetřujícího Daughertyho prohlásil v řeči v se
nátě, že on osobně "věří, že obžaloba senátora Wheelera bu
de vystopována ku prahu Harry AI. Daughertyho samotného'* 
a dola, že "já mám pocit, že my psme kompetentní vystopo-
vati ji." 

Senátor Joe Robinson s Arkansasu, demokratický vůdce. 
pravil, že se shoduje se senátorem Brookhart^m. že jeho výbor 
má pravomoc vyšetřovati obžalobu vznesenou na senátora 
Wheelera, avšak dovozoval, že vzhledem k tomu. že senátor 
\\ heeler je členem Brookhartova výboru, bylo by lépe, aby 
zvláštní výbor provedl vyšetřování. 

Senátor Wheeler vyjádřil souhlas ae senátorem Robin* 
sonem. načež senátor Thon^u J. Walsh z Montany podal re-
soluci žadajicí utvoření zvláštního výboru pěti členu na pro
vedení tohoto vyšetřování, což bylo přijato jednohlasně. Vý
bor bude jmenován zítra senátorem Cumminsem, prozatím
ním předsedou senátu. 

Před naplněnými galleríemi senátor Wheeler dnes hájil 
se proti obžalobám, jež byly sem telegrafovány ze západu a 
líčil svoji kariéru, během níž vzbudil proti sobě zuřivé nepřá
telství některých z největších korporací ve svém státě. 

"Žádám vás a appeluji na vás," pravil senátor Wheeler 
ku konci své řeči, "nikoli k vůli sobě, ale k vúlui každému 
muži, jenž dá podnět k vyšetřování, učiniti konec tomu špe-
hounskému systému, učiniti konec neustálým pokusům zastra-
šování senátorů. Neučiní-li se tomu přítrž v této vládě, ne
budeme míti za krátko žádnou vládu. Poměry zde jsou asi 
takové, jako převládaly v Evropě před pádem tamních vlád." 

Senátor Brookhart, když byl řekl. že slyšel již před tře
mi týdny, žř senátor Wheeler má být i obžalován, dodal. ž« 
žádný člen jeho výboru nedá se zastrašiti vyhrůžkami a s dů
razem prohlásil, že s vyšetřováním Daughertyho bude pokra
jováno. "až lid ve Spojených Státech bude míti správný pře
hled situace, jež vyvinula se zde na ochranu veliké, bohaté, 
zločinné třídy Spojených Států.** 

Senátor Wheeler ve své řeči líčil podrobně své styky s ole
jáři ve svém státě, zejména s Gordonem Campbellem, jenž 
zároveň byl s ním obžalován. Zastupoval prý Campbella ja
ko advokát, před státními soudy, ale nikoli odbory vládními 
a nikdy žádných peněz neobdržel za vyvozování vlivu na 
vládní úřady ve prospěch svých klientů. Toto potvrzeno 
bylo prohlášením vydaným dnea v Great Falls, Mont., Cainp-
bellem samotným. 

v tom směru nátlak na Polsko, 
avšak z Varšavy odpověděno, 
že není to možno za žádných 
okolností. Předně je obava, že 
Rusové mohli by vtrhnouti do 
Haliče, kde mohlo by pak do
jiti ku vzpouře Malorusů, a 
mimo to socialisté, kteří v po
slední době nabyli značného 
vlivu, jsou proti každému vo
jenskému. dobrodružství. 

POJIŠŤOVACÍ SYSTÉM VE 
SVÉDSKU. 

Stockholm, 9. dubna. — 
Fond více než $53,000.000 byl 
nahromaděn pod švédským plá 
nem nuceného pojišťování na 
ochranu mužů a žen během 
dočasné neschopnosti k práci 
a na pense ve stáří. Každý ve 
věku od 16 do 67 roků nucen 
je platiti do tohoto fondu. Pre
mie se různí, od 75 centů do 
$3.50 ročně. Počet švédů pojiš 
těnýčh pod tímto systémem ie 
asi 3,500.000 a v roce loňském 
bylo akolektováno na prenúkk 
$6,000,000. 

NOVÉ NAŘÍZENÍ PRO ŘÍDI-
- CE AUTOTRUCKO. 

Policie hodlá s největší přís 
ností vymáhati trafiční naří
zení pro nákladní automobily. 
Řidiči nesmí v předu nic pře-
kážeti ve volném rozhledu ku 
předu ani na jeho obou stra
nách. Podobně má býti truck 
opatřen zrcadlem, aby umož
něn byl i pohled do zadu. Ze
jména poslední předpis byl prý 
u trucků až hříšně zanedbá
ván. A proto každý, kdo ne
chceš míti mrzutosti s úřady, 
si zrcadélko zaopaťř. 

DOBRODRUŽSTVÍ CLEVg* 
LANĎANÚ V UNION- ; 

TOWN, PA. 

Zdeiší policie byla vyzvána', 
aby pátrala po příbuzných S4-
ma Pitsuika. 1317 St. Clair atf* 
a Franka Laskeve. 1564 St, 
Clair ave. Prvně jmenován# 
byl v Uniontownu, Pa., zastře
len a druhý smrtelně zran&fc 
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