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EX-GUVERNÉR DAVIS NA VRCHU. 
Hemžil' iřiiipr svých onrlíct 

V DEP. STATNÍ KONVERCL 

'i • •*: ffMTO SE JEDNALO O SCHVÁLENÍ NĚ
KTERÝCH KANDIDÁTŮ. . 

* • * 

^ fÉtunibttíi, O., 21. května. — V republikánská 
|r«nci, jež odročena byla za velkého rozruchu dnes v poledne, 
dosáhl bývalý guvernér Harry L. Davis velkého vítězství. 
Plány několika vůdců strany, aby Davis byl znemožněn jako 
kandidát pro republikánskou guvérnérskou nominaci skonči
ly tím, že vyšel z konvence silnější než kterýkoli z jeho sou-
***»• . / " 

Od počátku až do konce- bývalý guvernér Davis vítězil 
rvjkd svými nepřáteli a získával pro sebe ópětovné výhody. 
On je vlastně tou jedinou osobností v republikánské ohioské 

.politice, která vyšla silnější z konvence než když do ní šla. 
* ^ Jeho vítězství, v mínění některých politických pozorova

telů, znamená počátek konee mnoftých z jeho politických íie-
přátel a vlažných přátel. 

• Dalším jediným činevtt větll důležitosti v konvenci bylo 
přijetí resoluce prohlašující se pro revisi předvolebních zá
konů, tak aby pravidelné konvence konané před předvolbami 

» byly oprávněny odporu^ova^i kandidátní lístky, načež jsou u-
pozorň^váni republikánští členové sněmu a "příští republi
kánský guvernér". Dále pak odporuču^e resoluce, aby po
kud '/úkony nebudou takto opraveny státní ústřední výbor 
svolal takovou, konvenci ?í, 1926 a "ve dvouletých obdobích 
jpfttom'Y t 

* : Pro resolkci odevzdáno bylo 1,415 hlasft a 415 proti* To 
samo o sobě znamená úspěch pro Davise, avšak skutečné je
ho vítězství záleželo v tom, že zmařil plán na schválení kan-

. didátního lístku — a zejména kandidáta pro úřad guvernéra 
. během přítomné státní kampan$. Když jeho odpůrci se 

vytasili s tímto plánem, on zahájí) boj proti němu, v čemž 
byí podporován též některými jinými kandidáty pro guver-

I vAérskou nominaci* Výhodu, kterou jednou zinkal, udr&ftl kí 
mnrom*. ' 

Vítězstvi Davisovo je mt prvním místě zdrcující poráž
kou pro Waltera F. Browna, vůdce organisace v okresu Lu
cas, jehož plánem bylo získati schválení pro kongresníUa 
James T. Begga ze Sandusky a kdyby se to nezdařilo, pro ně
jakého jiného muže přátelského organisaci. Počítal při tom, 
že schválení Beggovo vypudilo by všechny ostatní kandidáty 

. ze zápasu. S Brownem utrpěli porážku i jiní vůdcové, kteří 
podporovali jeho plán, zejména člen národního rep. výboru 
R. K. Ilynicka ze Cincinnati, jenž vedle Browna nejhorlivěji 
ae přimlouval o schválení kandidátního lístku. > 

Výsledek konvence znamená znemožnění Beggovo ,4 tt* 
*«• znává se všeobecně, že Davis vyšel z ní jako nejsilnějtU kan

didát o republikánskou guvernér.skou uominacj. 

KOMPROMIS 0 BERNÍ PftEDLOZE. 
DANÉ MAJÍ BÝTI SNÍŽENY CELKEM 

O $472,620,000. - ; r 
Washington, 21. května. — Vůdcové obou stran v kon-

gresu dohodli se na kompromisu o celní předloze, jež prav
děpodobně bude přijata v senátě i ve sněmovně. Většina po
ložek v ní navržena byla demokraty, ayšak tyto liší se celkem 
nepatrně od oněch v předloze přijaté ve sněmovně poslanec
ké, jejíž "otcem" byl republikánský vůdce, kongresník Long-
Worth že Cincinnati. 

President Coolidge, jenž byl zklamán zavržením Mello-
„Hfva berního plánu, o néjž se přimlouval a dále roztrpčen 
zamítnutím jeho veta na bonusovou předlohu, obdrží nyní k 
podpisu osnovu, za jejíž autorství demokraté přivlastňují si 
zásluhu, nicméně však bude piý žádán republikánskými vůd
ci, aby ji podepsal. 

jftrozatím není jistoT zda president bude vetovati neb po
depíše předlohu, o níž senát bude hlasovat! nejspíše v pátek 
a sněmovna v pondělí. Předlohou mají býti sníženy daně při
bližně o $472,620,000, při čemž však vzat je za základ ka
lendářní rok 1925 a nikoli příští berní rok, jenž započne 1 
července. Předloha bude míti podporu vůdců v obou do
mech kongresu a nepochybně bude přijata obrovskou větši
nou. Républikánští vůdcové prostě nevěří předpovědím se 
kretáře pokladny Mellona, že vznikne veliký schodek, zdu 
předloha bude přijata ve formě, jak j$ nyní navrhována. . 
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BUDOV ŽáRATI mPOSTIUČIRtRi. 
New York, 21. května. — American Olympic Co., Jež 

pečovala o zajištěni americké účasti na přítomných závodech 
ve Francii, hodlá požadovati zadostiučiněni za urážku, jaké 
se dostalo americkému footballovému družstvu v neděli, kdy 
bylo ohrožováno, americká vlajka stržena a americká hymna 
přehlufiena pokřikováním davu. Nedá-li francouzský výbor 
JUdaného zadostu&ftim* -americká fetodo* ». Fr&ncie 
odvolána. ' ' r * \ 
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STAROSTI "RADIO-SPORTOVCÚ". 
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Dnes a zítra jasno 
za jistého ochlazení. 

ČÍSLO (NO.) 78. 

SVĚTOVÍ LETCI M lAiit POUf. 

ROVNĚŽ FRANCOUZSKÝ. AVIAT1K BUDE 
POKRACOVATI V CESTÉ. 

n\ 

v Bulletin. 
Tokio, 22. května (v poledne). — Američlí armádní lei 

ci přibyli do Jita&umigiuiry, námořní zátyadn^ blíže Tok 
d,,e<,• -i' 7; :v; -f j \ 

Tokfo, 22. května. Úřédní ďé^óáe k ^ponskému mi
nisterstvy n6mjořnicU«»-^z ^Mirast* inlělujír *e%meričtí letci. 
Jcteří přibyli tam « ewtrova Jetorofu, ve skupin|itKurillske, v 
10:40 dnes ráno, hodlají pokračovati v letu po krátkém od
počinku. , Příští jejich zastávkou bude Kasumigaura, hlavni 
japonská námořnická letecká stanice. Letci opustili záliv IIi-
tokappu dnes časně ráno a vykonali 3&4 míle do Minato 
sedmi hodinách a čtyřiceti minutách. ' 

(Následkem chyby při přepisu depeše oznámeno, že n-
meričtí letci opustili ostrov Jetorofu v úterý časně ráno a při
byli brzy potom do Minato. Zatím však, následkem nepři 
znivého počasí, podnikli let až dnes.) 

Šanghaj, Cína, 21. května. — Kapitán lYlletier D'Oisv. 
francouzský aviatik, bude pokračovati ve svém letu z Paříže 
do Tokia v neděli neb v pondělí v čínském aeroplánu, ozná
mil dnes odpoledne po vykonání pokusných letů y čínském 
stroji. Týž byl mu nabídnut gen. Feng-Lingemt vojenským 
guvernérem Šanghaje, když D'Oisyho aeroplán byl rozbit při 
sestupu zde. Další jeho zastávkou bude Nanking. 

A. Stuart MacLaren, britický světový letec, přibyl drj 
Akjabu, Barma, dnes z Kalkutty, dle depeše obdržené odtam 
tud dnes večer. 

>4, t 
MASARYK SCHVALUJE SMLOUVU. 

TATO BUDE ASI FORMÁLNĚ PODEPSÁNA 
V ftÍMÉ V ŘÍJNU. f7 

Taormina, Itálie, 21. května. — Čsl. ministr zahranič-
ných záležitostí dr. Ed. Beneš přibyl sem včera a předložil 
presidentu Masarykovi náčrtek smlouvy, kterou byl právě u-
jednal s předsedou italského ministerstva Benitem Mussoli-
nim. President Masaryk, když byl dokument důkladně pro
zkoumal, projevil s ním naprostý souhlas. Následkem toho 
nic více nepřekáží brzkému podepsání smlouvy.. 

ftím, 21. května. — Ujednaná smlouva přátelství mezi 
Itálií a Československem označována jest v italském tisku ja
kožto další vítězství italské diplomacie. Podle úředního pro
hlášení účelem této nové smlouvy jest zajistiti mír a spolu-
působiti ku stabilisaci a hospodářské rekonstrukci Evropy za
jištěním výsledků poslední války na základě přesného dodr
žování mírových smluv. . 

Jak se oznamuje, smlouva tatá formálně podepsána bu
de v říjnu v ftfmě během státní návštěvy presidenta Masa
ryka^ -

• * , - >  4 ,  

JÍCEN SOPKY SE 
Honolulu, T. H., 21. května. —- Strany sopky Kilauea se 

hroutí a jícen se následkem toho velmi zvětšil, dle zpráv ob
držených zde dnes večer. Chvěni země trvá dále v soused
ství sopky. 

Hilo, T. 2}. května. —» Jenom je<t«ii výbuch sopky 
Kilauěa se udál oá úterktf v poledne, avSak podmínky v di
striktu Kau jsou iakové, dle .sdělení prof. Finche, že jest «e 
co obívati příbojový vlny. Mňozí lidé, jati-strachem, stěhu
jí se z Hilo. v 
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ZACHRÁNĚNI AEROPLA-
NEM. 

Washington, 21. května. — 
Obkfičeni vodami rozvodněné 
řeky James na malém ostrově 
nad Richmondem, jedna žena 
a její dva bratři byli zachrá
něni před vyhladověním tím, 
že potraviny byly jim dodány 
aeropjanem z nedaleké stáni 
ce námořní pěchoty. Po mar
ných pokusech dostati se na 
ostruvnek v člunech požádána 
o pomoc stanice námořní pě
choty a za tři hodiny družina, 
jež hladověla po tři dny, by
la zásobena , potravinami. 

ŽALOBY PRO WHISKOVÉ SPIKNUTÍ. 
JEMA Z NICH~VŽÍÍFsriM NA 2EN1 

KRÁLE 0HI05KYCH BOOTLECARB. 
30,000 OALLONŮ LIHOVIN NEZÁKONITÉ 

VZATO ZE SKLADIŠTĚ. 
Cincinnati. O.. 21. května. — Pí. Imogene Remusovri,' 

manželka George E. Remuse, známého po celé zemi pod,ná
zvem krále bootlegářů", jenž nyní si vysluhuje dvouletý ža^r 

lář ve federální trestnici v Atlante pro spiknutí za účelěm 
přestoupení prohibičního zákoiia, byla zatčena dnes naJTo<Íoli 
nou žalobt|, t , 

Edward Menninger z tohoto mésta rovněž byl zatčo»i 
jako jeden ze spiklenců a ještě po jednom muži pátrají fcilr-
rjilní úřady zdejší. Zatčení bvla provedena po obdr":sní 
(incinnati žaloby, jež bvla vznesena proti pí. ijtemusovj a o-
statním v St. Louis, Mo., v pondělí. - «- ' 

Žaloba, vyvstala z vyšetřování federálních prohibičnírh 
zřízenců a tvrdí se v ní, že 891 sudů, obsahujících 30,000 gal-
lonu whisky odstraněno bylo ze skladiště distillerie Jacka 
Daniela v St. Louisu v důsledku spiknutí, na němž se podílela 
pí. Kemtisová a ostatní. Whiska tato bvla odstraněna me/i 
1. červnem 1923 a 1. lednem 1924 a prodána ve státech Ohio, 
Indiana, Illinois a Missouri. 

Dále se tvrdí, že $125,000 bylo zaplaceno domnělými 
spiklenci za certifikáty whiskového vlastnictví, že pí. Reme
šová zaplatila $28,000 z toho ověřeným cekem vystaveným 
na jednu banku v Cincinnati a že její manžel, George Remus, 
zaplatil $70,000 rovněž cekem. 

Pí. Remusová a Menninger byli vzati před federálního 
komisaře, aby podali formální odpověď na žalo&u. Pí. Re
musová bydlí v nádherné residenci ve zdejší paiiftké čtvrti, 
kterou její manžel koupil z výdělků svého po4&>iidnidkébo 
obchodu. Než byla předvedena komisaři, pravila; 

''Mojí odpovědí bude, že jsem nevinna, co jsem 
učinila v té věci bylo zákonité, pokud já víW'*J, bylo učiněna.:^ 
dle instrukcí mého manžela." " s** 

O. BARTÍK ZŮSTANE U 
OPERY. 

New York, 21. května. — 
Včera oznámeno bylo správou 
zdejší Metropolitní operní spo 
lečnosti, že krajan O. Bartík, 
jenž působil tam po 16 roků 
jako baletní mistr, zjednán byl 
na dva roky jako člen umělec
kého personálu. Pan Bartík 
vynikl zejména v operní pun-
tominó "Zlatý kohoutek" (Coq 
d'Or), kde vystupuje v roli 
ruského vojvody. Včera ode
jel p. Bartík se svojí chotí do 
Evropy a na rozloučenpu při
šla mu zahrát! "Valašská hu
dební družina", pro niž, jako 
její impressario, získal angaž 
má na celé léto vk izdejšim 
Luna Parku. 

DAUf VELIKÝ SOKOLSKÝ 
PODNIK. 

Chicago, 21. května. — Po 
Sokolu Slávškém, jenž posta
ví nádhernou moderní tělocvi
čnu nákladem asi půl millionu 
dollarů ve zdejším předměstí 
Cicero, chystá se k velkému 
podniku Sokol Havlíček Tyrš, 
jenž působí v tak zvané "čes
ké Kalifornii". Schválil totiž 
v poslední schůzi plány na 
přestavbu své budovy, jež vy
žádá si nákladu $130,000. 
Budova bude zaujímati pro
stor 125x125 st6pách a ve hla 
vním sále bude .1,400 sedadel, 
vyjma gallerie. 

ZEMŘEL NA KONI. 

Chicago, 21. května. —Vr4 
tiv áe z vyjížďky na" Itoni, 
Charles M. Dsráón stižen byl 
náhle nemocí a skonal než 
mohl býti zdvižen ze sedla. 

~ (ipi*ť-ob&aloby byl zdefjaJudr&r^T''od~ 
ního návJadního v St. Louisu. Je v ní uvedeno sedmnáct Ob
žalovaných. V přiloženém dopise navrženo, aby každý z ob
žalovaných zde zatčených dán byl pod $5.000 záruky, tak 
aby zajištěno bylo jejich dostavení se k procesu v St. Louisu. 

Mezi jinými obžalovanými jsou jmenováni George R?-
mus a Harry Boyd, jenž je v trestnici v Atlantě spolu s Re-
musem. Jeden ze st.louiských obžalovaných je William J. 
Kinney, který byl tehdy přiručím výbérčím vnitrozemských 
daní a dal se uplatiti od spiklenců. Praví se, že vyšetřovate
lé ze St. Louisu podnikli několik cest do Cincinnati v prv^b'<l-
ních několika měsících, stopujíce whiiiku, jež byla odstrahé-
na z distillerie Jacka Daniela. 

Pí. Remusová a Menninger byli propuštěni po složení zá
ruky v částce $5,000 a mají se dostaviti k soudu v St. Louistt 
17. září. Pí. Remusová slíbila federálnímu komisaři, že při
vede ze QjadftBiiiti, na aéhoi. v*a4-
sena. / .. -.v ' • 

HERRWT o příští frarc. politice. 

PRAVÍ, 2E NUTNO JE VYHLEDÁVATI DO
ROZUMĚNÍ S OSTATNÍM SVĚTEM. 

Taíiž, 21* května. — Edouard Herriot, jenž podle všech 
známek stane se příštím ministerským předsedou na místé 
Poincarea, vyslovil se následovně vůči zástupci "Matinu": 

"Zahraniční politika jest nejdůležitější věcí. O snížení 
našeho vojenského a finančního břemene nemůže být řeči, 
pokud Francie neupravila své vztahy ku Evropě. 

"My se musíme pokusit o to, abychom rozuměli druhým. 
Svět se změnil. Nám vícjp nestačí, abychom provozovali na
de tradicionelní diplomatické umění. My musíme chápati 
nové síly a počítati s nimi. Po té budeme oprávněni nabíd-
nouti naše rozřešení, jež nade vší pochybnost bude jasné." 

Ohledné Ameriky pravil, že tato stojí v popředí průmy
slu a že jest jedním z politických pólů vesmíru, avšak součas
né jest také velikou pro svůj idealismus a pro svoji velkomvál-
nost, jestliže jest známo, jak dotknouti se jejího srdce. 

Herriot jest ochoten zahrnouti i Německo do politiky 
mezinárodní dohody. Demokratické vlivy v Německu dle je
ho náhledu jsou trochu oslabeny vlnou nacionalismu, avšak 
právě proto měly by být podporovány, poněvadž tvoří nejlep-
ší záruku míru. 

Herriot dodal ke konci: "Pro toto veliké dílo meziuárod-
ní dohody potřebujeme jakožto diplomaty muže. kteří chá
pou svoji dobu a /sou ochotni učiniti mír skutečným faktem." 

HROZNÍ ČIN ŽÍLEHi MATKY. 
Canton, O,, 22. května. — Patrně v záchvatu šílenství, 

pf. Laura Sni vely, 42*letá. manželka zámožného obchodníky 
dřívím, upálila svého šestiměsíčního chlapečka a zastřelila 
6-letou. dcerušku, načež pak zbraň proti sobě obrátila, u-
gmrtivši se. Nešťastná žena byla po delší dobu nemocna 4 
není pochybnosti o tom, že hrozný svůj din spáchala v 
ševní nepříČetnosti. 
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