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PRO MEZINÁRODNÍ KONFERENCI. 
PROHLÁSIL SE VČERA V NEW YORKU 

PRESIDENT COOLIDGE. 
ZÁROVEŇ SLÍBIL TRESTÁNI NEPOCTIVO

STI VE VLÁDNÍ SLUŽBfi. 
New York, 22. dubna. — Slib, že se pokusí ó svolání no

vé mezinárodní konference za účelem dalšího omezení zbro
jení, dán byl presidentem Coolidgem v řeči proslovené na vý
roční hostině Sdruženého tisku zde dnes. Toto úsilí, pravil 

• president, musí však předcházet! urovnání německých váleČ-
!ných náhrad. Až to se stane, Amerika bude v postavení pod 
^liiknouti kroky na konání nové mezinárodní konference. 

President vyjádřil přesvědčení, že konference tato mohla 
by býti jakýmsi pokračováním oné washingtonské před ně
kolika léty, na níž' se nedospělo k otázká.m ponorek, létadel 
n pomezních armád. Tato konference mohla by si dále vzíti 
jna starost upravení mezinárodního zákone « určení pravidel 
válčení a rozhodnutí práv neutrálů. y 

Ačkoli zdůrazňoval, že Evr9pa sama musí dáti svůj ho
spodářský dům do pořádku, p. Coolidge prohlásil, že stává 
naděje, že zpráva komise finančních odborníků skytá "pod
klad pro praktické rozluštění reparačních problémů." 

Poznamenal, že spojenci pohlížejí na zprávu s jplnou 
sympatií a že Německo projevilo svoji ochotu spolupůsobit! 
na provedení onoho plánu a pak dodal: 

"Já důvěřuji, že bude se to zamlouvali všem súčastně-
ným evropským vládám jako methoda, kterou vzájemnými 
ústupky budou moci dospěti k rozluštění spletitých a svízel
ných problémů válečných níihrad a že povede to k hospo
dářskému obnovení Německa u k největším možným ftplát-
kám jiným zemím." 

President pravil, že Amerika, ačkoli je rozhodnuta za-
chovati si svoji politickou neodvislost, "hospodářská neodvi-
slost země byla by posílena a zvýšena ustálením poměrů v 
Evropě." Rovněž vyjádřil president naději, že soukromý ame 

ZKJrický kapitál bude se podíleti na půjčce Německu, jež odpo-
~~***h>\i£ováii& je ve zprávě výboru finančních znalců. 

President dotkl se též přítomného vyšetřování ve Wash-
ingtoně. Zmiňoval se o abnormálních poměrech, jež přinesla 
doba válečná a pokračoval: 

"Touha po zisku a stále větším zisku vzrůstala ft dychti-
vost po penězích lehce vydělaných stala se téměř všeobecnou. 
Všechno toto znamenalo úsilí přivlastniti si to, co přináleželo 
jiným bez prokázání příslušné služby. Tento stav věcí začal 
se měniti k lepšímu téměř před čtyřmi roky, avšak zůstavil 
po sobě stopu ničemného a zločinného sobectví. Při tom 
vláda nevyhnutelně trpěla. V některých těch nečistých trans
akcích vládní úředníci byli činnými účastníky. Není však di
vu, že toho bylo tolik a jich tak mnoho, spíše že bylo toho a 
jich tak málo. Povzbuzujícím faktem jsou důkazy o téměř 
úplném návratu k normálníih methodám jednání a zdravému 
veřejnému mínění. ' / 

"Vážnost viny tohoto druhu je plně chápána a veřejně 
odsuzována. Je velmi zdravý sklon vykořeniti důkladně vše
chny tyto zlořády a uložiti trest, kdekoli kompetentní svěde
ctvím vina může býti prokázána. Toto já činím a hodlám v 
tom setrvati." 

Na hostině, kde president mluvit; podílelo se MÍ tisíc o-
sob, mezi nimiž byli redaktoři některých z nejpřednějších li
stů amerických. , 

THAW OZNAM DUŠEVNĚ ZDRAVÍM. 
ZÁSTUPCE EVELYN NESBITOVÉ POŽÁDÁ 

O NOVÝ SOUD. 
Philadelphia, 22. dubna. — Harry K. Thaw prohlášen 

byl za duševně zdravého dnes večer porotou, která po více 
dní naslouchala svědectví, dle něhož měla rozhodnouti o je 
ho stavu. Po sedmihodinném uvažování porota ohlásila, že 
je schopným starati se o své majetkové záležitosti. 

William A. Gray, právní zástupce Evelyn Nesbitové, 
rozvedené ženy Thaw-ovy, oznámil po vynesení rozsudku, že 
podá žádost o konání nového procesu. Návrh tento bude 
pravděpodobně učiněn běhefn čtyř dnů a do té doby zůstane 
Thaw v ústavu, pod dozorem soudu. 

Thaw obdržel zprávu o rozhodnutí poroty v hotelu Ritz-
Carlton, kde byl na večeři se svojí matkou. Odepřel přijati 
zpravodaje, avšak pravil, že snad učiní nějaké sdělení po
zději o svých plánech pro budoucnost'. 

Thaw poslán byl do ústavu pro choromyslné, když byl 
obžalován velkou porotou v New Yorku pro zmrskání Fre-
dericka Gumpa, studenta ze střední školy. New-yorská po
licie pátrala po něm, a tehdy nalezen byl v jednom apart-
mentním domě ve West Philadelphii s krkem podřezaným. 
Na zakročení své rodiny prohlášen byl za choromyslného a 
tím zabráněno jeho vydání do státu New Yorku. . V ústavu, 
kam byl poslán, pobyl sedm roků. 

Ačkoli porota uznala Thaw-a za dttfcevnS #dravého. 
zrovna dnes ^odal důkaz, že to s ním není zrovna v pořádku 
Při odročení soudu na polední přestávku přišel totiž ku stol 
ku zpravodajů a začal jim něco rozčileně vykládati a mluvil 
tak nesouvisle, že vůbec nebylo mu rozuměti. . 

DVA CUV£Rt*£ftI. 

Guv. Cameron Morris z North Caroliny (na právo) roz
mlouvající s guv. T. G. McLeodem ze South Caroliny v New 
Yorku, kde se sešli a konali prý důležitou politickou poradu. 

SVĚDECTVÍ O ÍPLATNOSTI V CANTONU. 
—í 

Columbus, O.* 22. dubna. — Před guvernérem Dona-
héyfn zahájeno bylo dnes slyšení v případě C.jC. Curtise, su
spendovaného mayora z Cantonu, jenž spolu se svým bra
trem, E. E. Curtisem, řiditelem bezpečnosti, Jest obviněn ze 
zanedbávání neb zpronevěření se úředním povinnostem. Nej-
sensačnější svědectví podal Harry Boukhis, jenž se přiznal, 
že provozoval holinkářský obchod a mimo to kolektoval pro 
řiditele bezpečnosti Curtise úplatky v hostincích, v nichž se 
trpélo prodávání lihovin. Lámanou angličinou vyprávěl, že 
kolektoval pro Curtise průměrně $1,500 týdně. Jiný bývalý 
holinkář, James Nickloff, vyprávěl, jak b$l pronásledován 
policií, poněvadž odepřel odvá4ěti popj**lir a konečně na zá
kladě falešného svědectví poslán do vězei^ ^ r 

CIZF OČIST V ČESK0SL0V. BLHKJTCH 
Praha, 22. dubna. — Ačkoli banky v Československu 

mají značné potíže následkem deflace v této zemi, nejhorší 
bylo již překonáno, praví "Prager Presse", vládní list. Cizí 
účastenství V československých bankách vžrostlo. Třeba že 
je vítáno, vyskytují se u zdejších bankéřů námitky proti pří
liš silnému cizímu vlivu v řízení Československých bank. Me
zi cizími účastníky v československých bankách není až do
sud zastoupen žádný Američan, za to však z;ijmy francouz
ské, anglické, nčmecké, rakouské, holandské a belgické, sil 
ně zakotvily v československém peněžnictví. 

MLLOJJOVÉJAVODY; 
^ San Antonio, Tex., 22. dubna. — Sedm obrovských bal 

lonů vznese se zítra, v pětiminutových přestávkách, na zdej 
ším Kelly Field ve 4:30 odpoledne v závodech o let do nej 
větší vzdálenosti. Dosavadní největší rekord pro voiný ballo 
nový let jest 1,896 mil a aby byl překonán, tu některý z ballo 
nů musel by doletěti až do Bangor, Me. Povětrnostní úřad 
předpovídá pěkné počasí na zítřek. 

MLADF NITTI ZRANĚN ¥ SOUBOJI 
Neapol, Itálie, 22. dubna. — V souboji na kordy zde 

dnes mezi Vincenzo Nittim, synem bývalého premiera i 
Giulio Francesconim, Nitti byl bolestně zraněn na pravé pa 
ži. Souboj byl výsledkem článku uveřejněného Francesco 
nim ve fascistickém listě Mezzo Kiorno, v němž Nitti spa 
třovai urážku svého otce. 

OPAŘENÉ DÍTKO SKGKUO. 
Youngstown, O., 22. dubna. — Marie Rudinská, 8-letá 

dívenka,^ jež v obydlí rodičů zvrhla na sebe nádobu s vaříc 
vodou před třemi týdny, skonala dnes v nemocnici* 

PRESIDENT NEBUDE VETO 
VÁTI PŘEDLOHU. 

2HÁRI OBVINĚNI Z VRAŽDY 

Chicago, 22. dubna. — Me
zitím co tři z devíti obětí po
žáru v Curranově síni byly po
hřbívány včera, formální žalo
by z vraždy a žhářství byly 
vzneseny policií proti Leo U-
nellovi, Samu Polinskému a 
Samuelu Moore-ovi, kteří jsou 
obviněni ze založení ohně. Tito 
tři muži vlastnili továrnu na 
kožené sportovní zboží na dru 

poiclKxií tafcwry. 
. . • - < • --/V • •f • 

Washington, 22. dubna. 
President Coolidge nehodlá ve-
tovati přistěhovaleckou před
lohu obsahující odstavec o vý
luce Japonců, až bude mu 
podpisu předložena. Sdělení 
toto vyšlo z kruhů presidento
vi velmi blízkých. Není však 
známo, zda p. Coolidge před
lohu podepíše, nebo pouze do
volí, aby se stala zákonem bez 
Í*ho podřkte m 

v ' 

NÁMOŘNICKÝ POBOČNÍK 
WILBURÚV. 

CfSLO (NO.) 53. 

Podkapitán Walter Atle<| 
Edwards, jenž byl jmenován 
pobočníkem sekretáře námoř
nictva Wilbura. Před nedáv
nem byl dekorován presiden
tem Coolidgem pro hrdinství. 

NOVÁ RÁNA PROHIBIČNÍM 
SLÍDILŮM. 

Columbus, O., 22. dubna. — 
Generální návladní Crabbe 

zasadil další ránu tak zvaným 
"kartovým" agentům, kteří 
když byl prohlásil jejich*za
městnáváni státním prohibiČ-
ním úřadem za nezákonné, da
li se naverbovati různým ven
kovským smírčím soudcům a 
mayorům za "příručí maršály 
Zákonitost takového zaměst
nání vzata byla nyní v pochyb 
nost státním odborem inspekce 
a dohledu nad veřejnými úřa-
dv a Crabbe bvl požádán o do 
bro^dání. Týž nvní rozhodl, že 
"příručí maršálové vesnice mu 
sí býti voliči tamtéž." Tímto 
rozhodnutím budou vyhoštěni 
nHručí. kteří najati byli z bií z 
Vých měst, aby podnikali ná
jezdy pro vesnické soudy. 

V OŠKLIVÉ OB2ALOBÉ. 

Washinirton, 22. dubna. — 
Konrrresník Knutson z Minne 
sotv a Lerov M. Hull, klerk v 
odboru pokladny, musí pod
stoupit! proces 30. dubna pro 
skutek pohlavní perversity. Ža 
loby vzneseny byly na ně vel
kou norotou okresu Arlington, 
ve Vircinii. po poradě trvavší 
ienom dvě minuty. Bvli vysle
chnuti jenom dva svědci, poli
cisté, kteří nedávno zatkli 
Knutsona a Hulla v automobi
lu na pusté cestě blíže Alexan
dria, Va. 

VŠEOBECNÁ STÁVKA V 
HAVANĚ. 

Kavana. 22. dubna. — Do
prava na pouliční dráze a prá
cí na stavbách byly úplně za
staveny a časopisy nemohou 
býti vydávány následkem stá
vek dělnictva v těchto odbo
rech. Dělnictvo vyšlo na stáv
ku ze sympatie 9 přístavními 
zaměstnanci, kteří již přes tý 
den nepracují následkem za
mítnutí jejich požadavku 
zvýšení mzdy. 

•*!)S* 
POLSKO PRODÁVÁ LESY. 
Varšava, 22. dubna. — Pre

mier Grabski přiznal dnes v 
parlamentu, že jeho vláda u-
z a vřel a smlouvu s Central 
Trust Co. v Londýně, dle níž 
Britové budou oprávněni koři
stit z polských le^_po dobu 
deš ti let, čímž vláda získá asi 
$13,000,000. 

COOLIDGE V POPŘEDÍ V NEW JERSEY 
ZVÍTĚZIL V PŘEDVOLBÁCH NAD SE-

NATOREM J0HNS0NEM. / 
V PENNSYLVANII REP. MAŠINA POTRE

STALA GUVERNÉRA PINCHOTA. 

' Newark, N. J., £2. dubna —. Ačkoli zprávy o výsledku 
předvoleb konaných dnes v tomto státě velmi pozvolna do
cházejí, je jisto, že president Coolidge získal schválení řepu-*-
blikánských voličů velikou' většinou nad senátorem Johnso-
nem, jediným jeho odpůrcem. V prvních 68 volebních di
striktech z 2,514 ve státě, Coolidge získal 1,909 hlasů, John
son pouze 293. V dnešních předvolbách byli rovněž nomi
nováni delegáti za celek do konvenci republikánské i demo* 
kratičké. 

Dřívější senátor Joseph S. Frelinghuystn byl v Žele Céo-
lidge-ových kandidátů za delegáta za celek, získav v oněch 
prvních 68 distriktech sto hlasů většiny nad senátorem Wal-
terem E. Edgem. l^lasy obdržené Frelinghuysenem a Edgem 
sledovány byly s velkým zájmem, poněvadž protihostinská 
liga odporučila Frelinghuysena proti Kdge-ovi. 

Philadelphia, 22. dubna. — Guvernér Pinchéfc poražen 
byl jako delegát za celek do národní republikánské konven
ce Ralphem Strassburgerem z Norristown. Ve 2,261 voleb
ních distriktech z 8,119 ve státě, získal Strassburger 219,812 
hlasů, Pinchot pouze 67,745. V těchto distriktech jest jich 
808 z Philadelphie, kde republikánská organisace je nejsil-
nější a v nich Strassburger obdržel 126,798 proti 13,461 Pin-
chotovým. Účastenství na předvolbách nebylo velké, ná
sledkem deště, jenž téměř po celém státě padal. 

Obě strany zvolily delegáty za celek do svých národ-
nich konvencí a nominovaly kandidáty do kongresu a do stát 
ního sněmu. Republikáni zvolili sedm delegátů za celek, de
mokraté osm a každá strana dva delegáty z každého ze tři
ceti šesti kongresních distriktů do cvých národních konvencí. 
Vyrozumívá se, že všichni ; čkoli 
Činili žádného úředního oznámejaí, jsou pro nominaci presi
denta Coolidge. Demokratičtí delegáti néjsou vázáni k žád 
nému kandidátu. 

Hlavní zájem v dnešních předvolbách poutal zápas me
zi Strassburgerem & guvernérem Pinchotem vzhledem k to
mu, že republikánská organisace rozhodla se potrestati gu
vernéra za to, že se nabídl zjednati proslulého advokáta He-
neyho k vyšetřování vládního odboru pokladny. Tomu se 
přičítá porážka guvernéra, kdežto Pinchot sám ji vysvětluje 
opposicí holinkářských a "mokrých" zájmů, jež popudil pro 
ti sobě rázným vymáháním prohibičních zákonů. 

SENATOR BORAH PROTI MIM. 
PRAVl. ŽE BfcEMENO BUDE UVALENO NA 

MUŽE, JIMŽ MÁ BÝTI POMOŽENO. 
Washington, 22. dubna. — Senátor William E. Borah z 

Idaha, v té nejráznější řeči proslovené během uvažování o 
předloze na povolení dodatečné odměny vojákům slouživ-
ším ve světové válce, prohlásil, že Spojené Státy musí učiniti 
přítrž stále vzrůstajícím vládním výlohám a dovozoval, že vy 
sloužilci, jimž má býti prospěno dotyčným zákonem, pone
sou břemeno, jež ukládá dávno potom, až muži, kteří profí 
hlasovali, budou mrtvi. 4 

Senát neučinil pokroku • jednání o bonusové předloze, 
jak bylo očekávário a nedostal se k hlasování ani o jediném 
z její odstavců. Dle dohodnutí mezi vůdci obou stran bude 
hlasováno o výběru zaplacení na hotovosti zítra dopoledne 
a bude učiněn £okus, aby o předloze jako celku bylo hlaso
váno před odročením zítra večer. 

Senátor Borah upozornil, že přítomná zadluženost země 
jest $32,000,000,000 a že na místě očekávaného snížení da
ní, tyto budou dále zvýšeny, bude-li předloha bonusová při
jata. Senátor doznal však, že neočekává, aby některá z vel
kých stran se postavila proti mužům, kteří sloužili vlasti. Ve 
své řeči zmínil se Borah též o poměrech, jež byly odhaleny 
vyšetřováním ve Washintoně. 

"Situace vyžaduje něco více, než zrušení několika nezi-
konitých kontraktů", pravil. "Žádá něco více než potrestá
ní několika jednotlivců. Plýtvání veřejnými penězi jest je
nom skvrna na výhonku korupce. Jsou to obě rostliny z té
že hnilobné půdy. Obě v koncích docílí téže věci — zne-
mravnění a vykořisťování občanstva, podvrácení našich insti
tucí a zlomení důvěry lidu v jeho vládu." 

LIHOVINY ZMIZELY. 
Washington, 22. dubna. — V dnešním zasedání výboru 

jenž vyšetřuje úřední činnost generálního návladního Daug-
hertyho, W. W. Grimes, z odboru spravedlnosti, četl obšírnou 
zprávu zvláštních vyšetřovatelů o zmizení zabavených liho
vin. Ve zprávě této potvrzeno, že skutečně lihoviny zmize
ly, ale ̂ neznámo prý kam. Včera někteří ze svědků vypoví
dali, že část lihovin byla tajně dopravena do bytu bývalého 
generálního návladního Daughertyho. 


