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Dnes pod mrakem a tep
leji, zítra přeháňky. 
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RAYMOND POMCARE ODSTOUPIL 
MR1ERAN0 ROVNĚŽ ASI BADE B0-

K IESUMACI. r 
SOCIALISTÉ NESCHVÁLÍ PREMIER*. JlM 

JMENOVANÉHO. 

Paříž. 1. června. — Alexander Millerand pravděpodob 
Bě bude resignovati jako president francouzské republiky ten 

/to týden. Premier Poincare dnes sestoupil se svého místa, 
- vzav seřou celý kabinet a je velmi pochybno, že Millerandovi 
dostane se příležitosti jmenovati jeho nástupce. Poincare-
ova resignace byla výsledkem nedávných voleb, při nichž do
stali se k moci radikální socialisté. 

Předpovědí • resignaci Millerand o vě rozšířily m dnes. 
když byl patrné prohrál svůj boj proti levici nové šn?fnovny. 
Dnes večer více než 300 z 584 členů sněmovny zavázalo se. 
ie neschválí žádného premiera jmenovaného přítomným pre
sidentem. První proti Millerandovi vystoupili sjednocení so
cialisté, kteří ve svém národním sjezdu přijali resoluci v tom 
smyslu, že nebudou podporovati premiera jím jmenovaného. 
Za hodinu potom republikánští socialisté přijali tentýž ná
vrh. Ve schůzi radikálních socialistů Eduard Herriot překa
zil podobné hlasování z osobního důvodu, ie nechce býti po
věřenu úkolem poslíčka. 

Pak v 1 hodinu odpoledne strany levého bloku sešly se v 
hotelu Palais ďOrsay. Byli tam radikální socialisté, sjedno
cení socialisté, republikánští socialisté a nová strana radikál-
ní levice, celkem 307 poslanců, čili o patnáct více, než počí
táno bylo příslušníků levého bloku. 
/ Ve schůzi trvající pouze deset minut jmenovali Paula 
Painleve-a jako svého kandidáta pro předsednictví sněmovny 

'a když dán byl návrh, aby resignace Millerandova byla žá
dána, přijat byl s takovým hromovým souhlasem, že utonuly 
v něm všechny námitky, zdali vůbec nějaké byly činěny. V 

ýj oznámení ^děleno. fce náiatUJjyJ přijat jednomyslné. 
Mezitím premier Poincare přivedl celý svůj kabinet do 

Elysejského paláce a podal presidentovi dopis, jímž' oznamují 
resignaci a podepsaný všemi členy ministerstva. Millerand 
formálně požádal Poincare-a a jeho ministerstvo, aby vyřizo
vali běžné záležitosti. Sněmovna odročila se pak do úterka, 
kdy zvolí Painleve-a předsedou. 

Paříž, 1. června. — V prohlá§enf, v námž vysvětluje svo
ji nedávnou poradu s presidentem Millerandem, proti němuž 
blok levice postavil se dnes, Edouard Herriot, příští premier, 
podrobuje ostré kritice sliby a závazky, jež vláda Poincare 
ova dala Morganové firmě za poskytnutí $100,000.000 půjč
ky na ustálení franku. Herriot tvrdí, že podmínky položené 
new-yorskými finančníky jsou vydéračné a že vláda nikdy ne
měla na ně přistoupiti. Vyjadřuje pak pevnou naději, že se 
mu podaří ustáliti frank na úrovni mezi 70 a 80 za libru Ster
ling. 

VRAZI HA SEB|_ZANEVÍEll 
OBVINUJÍ SE VZÁJEMNÉ ZE ZABITÍ 

ROBERTA FRANKSE. 
Chicago, 1. června. — Dlouholetí přátelé, oba synové 

milionářů, společníci v únosu a zavraždění Roberta Frankse, 
Nathan Leopold, ml. a Richard Loeb, oba 19-letí jsou dnes 
nepřáteli. Obviňují se vzájemné ze zabití čtrnáctiletého 
chlapce jiného millionáře. Všichni účastníci tragedie jsou 
židé. Oba jinoši si počínají, jako by si vůbec neuvědomovali 
hrůzu svého činu. Leopold dosud mluví o vraždě jako by 
se jednalo o každodenní událost. 

"Byl to experiment", pravil dnes, "a je to zrovna tak 
iftadné ospravedlnit! takovou smrt jako je to ospravedlniti 
lífriyzoznalce, jenž nabodne brouka na špendlík." 

Státní návladní Crowe má na mysli pouze jeden dl — 
předložití porotě svědectví, jež přivede pachatele zločinu na 
popraviště. Aby znemožnil obhajobu na základě šílenství, 
dal dnes vyslýchati "intelektuální vrahy" třemi slavnými psy
chiatry, kteří neshledali u nich žádných stop nějaké duševní 
choroby. Toto počínání státního návladního vyvolalo protest 
obhájců zjednaných rodiči, kteří oznámili, že zítra podají 
žádost o "habeas corpus". Za jednoho z obhájců získán byl 
Clarence Darrow, jeden z nejznamenitějších kriminálních 
advokátů v zemi. Obhajoba bude nepochybně dokazovati, 
ie příliš pilné studie a přepínání mozku vyvinuly u obou ji
nochů zvláštní sklon k zločinnosti. 

ČTtflCET OBETf VfRWCHR 
V BIKIREŠTl 

Bukurešť 31. května. — Dle nynějších odhadů přišlo 
Čtyřicet lidských životů na zmar při požáru a explosi vládní
ho arsenálu nedaleko hlavního města minulé středy. Ztráty 
tyto jsou o mnoho menší, nežli se původně soudilo. Hmotná 
škoda odhadována jest na 2,100,000 doll. Přes sto rodin jest 
dočasně bez přístřeší. Královský palác v Citroceni byl znač
ně poškozen vybuchujícími střelami a princezna Illeana by-
la vážně ohrožena jednou střelou, jež explodovala v zahradě 
královského paláce. Ministerstvo války vyšetřuje nyní pří-
&ay výbuch*. 
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PRAÍEK SE OTlEL 9 MAMRYKA. 
Tfcl MILLIONY KORUN BYLY PRÝ VÉNO 

VÁNY DO JEHO JUBILEJNÍHO FONDU. 
1" 

Pvaha.^X.kYČiaa. —- Senátor Prášek, ̂ valý předsedu 
senátu, jenž následkem lihového skandálu nucen byl resijr-
novati, když bylo zjištěno, že fondů lihovarnického sdružení 
použito bylo k různým úplatkům, pronesl v senátu řeč, v kte
ré snažil se do skandálu toho zaplésti i presidenta Masaryka. 
Prášek prohlásil, že ze 16 milionů korun, jež vydalo sdružen, 
lihovarníku "na mimořádné účele", věnováno bylo do /Masa
rykova jubilejního fondu, jehož jest Masaryk předsedou, tří 
milliony korun. Ostatní peníze, jak Prášek tvrdil, věnovány 
byly na zbudování nové zemědělské vysoké školy a k různýir 
humanitním a kulturním účelům. 

Bývalý předseda senátu pravil dále, že Masaryk zaujal 
proti němu nepřátelské stanovisko jen z toho důvodu, že ne 
chtěl se přikioniti ku presidentovým socialistickým theoriírn 
ohledně vlády. 1 

ZAMEZUJÍ PROTINÁBOŽENSKOU 
PROPAGANDU. 

Moskva, 1. června. — Mezi význačnějšími resolucemi 
přijatými na kongresu komunistické strany, ptávě skonče
ném, jest jedna zakazující protináboženskou propagandu v 
jakékoli formě mezi sedláky. V resoluci je odporučováno 
rozšiřování znalosti přírodních věd, pokud mají vztah ku ze
mědělství a dobrým úrodám. Resoluce směřuje k tomu, aby 
odstraněna byla nevole mezi sedláky proti komunistům pro 
jejich neuznávání náboženství a zároveň má potírati víru pře
vládající mezi sedláky, že dobré úrody a jejich celkové bla
ho závisí od činů Prozřetelnosti. 

m 

RALŠf PORADA MINISTRA BENEŠE 
S MUSS0UNIM. I" 

Řím, 31. května. — Csl. ministr Zahraničných záležitostí 
dr. Ed. Beneš, jenž vrátil se do Říma ze Sicílie, kde předlo
žil presidentovi Masarykovi ku schválení italsko-českou smlou 
vu přátelství, kterou byl úspěšné dříve ujednal s ministerským 
předsedou Mussolinim, po svém návratu do Říma obnovil své 
konference s Mussolinim a se senátorem Contarinim, tajem
níkem italského zahraničního úřadu. Při té příležitosti Be
neš oznámil zástupcům italské vlády, že president Masaryk 
plně schválil ujednanou smlouvu, která bude podepsána, jak
mile bude formálně schválena ministerstvy obou zemf. 

AMERIČTÍ LETCI RA DALŠÍ POUTI 
Kušimoto, Japan, 1. června. —* Američtí světoví letci, 

kteří přibyli sem dnes ráno z Kasamigaury, padesát mil sever 
ně od Tokia, nepřišli na břeh následkem bouřlivého počasí. 
Jejich aeroplány jsou na ostrově Ošima, dvě míle od Kušimo
to. Panuje mínění, že se uchýlili na americký torpédoborec 
a sotva podniknou dnes let do Kagošimy, na ostrově Kyjuáu, 
své poslední zastávky v Japonsku. 

Sanhaj, 1. června. — Portugalští aviatikové, leticí z Li
sabonu do Macao, Čína, přibyli do Allahabadu, Indie, dle 
Reuterovy depeše obdržené zde. Posledně bylo o nich slyšeno 
z Jo4bpuru, jtd^ jejich; aerop^n byl porouchán^ 
* ., - '"'i * . v* 
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TROCKÝ V ÚLOZE SMIftO-
VATELE. 

Moskva, 31. května. — Mi
nistr války Leon Trocký v 
předvčerejší schůzi komunisti 
cké strany pronesl řeč, jež mú 
že být považována za posel
ství smíření všech protiv ve 
straně. Trocký, jenž svého ča 
su považován byl za vůdce o-
posice a jejž delší pobyt na 
Kavkaze nepochybně přivedl 
zase nazpět v lůno strany, 
pravil mezi jiným: "Každý z 
nás může být v právu jen ve 
straně a prostřednictvím stra
ny. My stále ještě musíme če-
liti velkým obtížím a musíme 
se všichni spojiti jako vojíni, 
abychom potírali tyto potíže. 
Já chápu svoji povinnost v tom 
to okamžiku jako ukázněný 
člen strany a jsem ochoten ja 
ko kterýkoli jiný člen uznati 
svůj omyl, avšak nikdo nemá 
práva vykládati tento omyl, 
jako by byl namířen přímo 
nebo nepřímo proti hodnotě a 
kázni strany." 

Profesor Peobračenský, je
den z ruských delegátů na Ion 
dýnské konferenci a bývalý 
vůdce oposice, ve své řeči o 
sporech ve straně prohlásil, že 
centrální výbor splnil poža
davky oposice ohledně vnitřní 

STRASUVÝ P02ÁR V ÚSTAVU. 
ŠKOLA PRO DUŠEVNĚ VADNÉ DÍVKY 

DĚJIŠTĚM HRlZY. 
MRTVÝCH, VÉTŠIN0U DÉTÍ Jí 23, 

PORANĚNÝCH 40. 

Loh AifgHes, l. června. — Nejméně 23 osoby, téměř ve-
*měs děti. zahynuly při požáru, jenž zničil školu pro dušev
ně vadné dívky v Playa del Ray včera večer. Dvacet tři tě
la byla z trosek již vytažena. Čtyřicet jiných bylo poraněno 
při ohni, mezi nimi osmnáct dívek, šest hasičů a tucet civili-
*tůt kteří pomáhali v zápase s plameny. 

Jako obyčejné — pozdě — zahájeno byto vyšetřování, 
proč dívky byly ubytovány v dřevěné budově, téměř bPV.P V' 1 

ho bezpečnostního zařízení pro případ ohně. Zároveň 
pátráno po příčině požáru. Vyšetřováni je vedeno městem 
Venice, okresními úřady a státní komisí nad dobročinnými 
ústavy. 

Současné zahájena pomocná akce pro dívky, většinou 
chudých rodin, jimž všechno šatstvo shořelo. V četných pří-' 
pádech bylo nutno post a rati se v nemocnici i o matky a otce 
obětí stn:šné katastrofy, již při obdržení zprávy o záhubě 
jejich dětí div rozumu nepozbyli Ztotožnění mnohých 2 
iětí v márnici je velmi obtížné. 

Třicet osm dívek, ve věku od 4 do 26 roků, byl"o v ústa 
Vtt v sobotu v poledne. Dvě matrony, pí. Drew Thomasová a 
pí. Anna M. Rademakerová, vedly dozor nad dětmi a příto-
nen jako host byl Wilfred Jacobs, 12-letý adoptovaný syn pí. 
Mary E. Jacobsové. jež vlastnila ústav. Pí. Thomasová, jež 
dříve bydlívala v Columbus, O,, a Jacobs zahynuli v, plame
nech. ' 

Když oheft cačal řádili, zděšené ebličeje dětí, chyce
ných v budově jako v pasti, mohly býti viděny u oken hořící
ho stavení. V jedné světnici na druhém poschodí ležela malá 
Janie Kerrová, 9-letá. jež prý noc co noc spadávala s posteít 
i tudíž přivázána byla k ní řemenem. Vedle ní ležela díven
ka pouze 4-letá. jménem Loislinová, jež obě zahynuly. 

Pí. Rademakerová. prodlévající ve své světnici na prvním 
poschodí budovy, praví, že náhle dým začal se do ní valiti. 
Přicházel prý odevšad, štěrbinami v podlaze, kolem okenních 
rámu, vůbec kdekoli byl nějaký otvor. Slyšela pí. Thomaso
vou, jak volala na VVilfreda, aby uvědomil hasiče. Nj» vwje 
se nepamatuje, ježto brzy potom byla kouřem omá.memi.. 

ÚTOK NA RAKOUSKÉHO KANOLEŘE. 
DR. SEIPEL POSTŘELEN SOCIALISTOU. 

KARLEM JAWORKEM. 
Vídeň, l.^ervvt. — Dr. Seipel, rakouský kancléř, byl 

postřelen a vážné poraněn dnes večer na nádraží jižní dráhy 
mladým socialistou, jenž potom obrátil zbraň proti sobě a 
těžce se zranil. Příběh způsobil zděšení mezi tisíci lidí v té 
chvíli na nádraží. 

Lékaři prohlásili zranění Seipelovo za vážné, ačkoli ni
koli nevyhnutelné smrtelné. Kule se zaryla do jedné strany 
plic a její vyjmutí pro přítomnou dobu není pokládáno lékaři 
za praktické. Kancléř Seipel trpěl po delší dobu cukrovkou, 
kterážto okolnost je pokládána za velmi závažnou v jeho 
přítomném stavu. 

Karl Jaworek, 20-letý, kancléřův útočník, byl železnič
ním zaměstnancem. Vypálil tři rány z bezprostřední blízko
sti, avšak dvakráte chybil svoji oběť. Je nebezpečně zraněn 

politiky strany a že tudíž ne-|a nemohl býti podroben křížovému \ýslechu. 
stává žádné další příčiny ku 
nějakým sporům. 

POHŘEŠOVANÁ DÍVKA NA-
LEZENA. 

Los Angeles, 31. května.— 
Elizabeth Freeman Lindová, 
151etá dívka z Worcester, 
Mass., jež zmizela ze svého 
domova před třemi měsíci, by
la zde objevena včera a za
tčena. William Wright, jenž' 
dle sdělení policie přiměl děv
če, aby ujelo a žilo s ním, bu
de žalován pro přestupek Man 
nova zákona. 

ITALSKÁ VÁLEČNÁ LOĎ DO 
ALBANIE. 

4ím, 81. května. — Italská 
válečná loď je v pohotovosti 
v Brindisi a vypluje do Albá
nie, kde revoluční hnutí nabý
vá půdy. Loď bude vyslána, 
aby chránila zájmy italských 
příslušníků. 

Dr. Ignatz Seipel, katolický kněz vysokého duchovního 
řádu, byl kancléřem rakouským od května, 1922 a za největ* 
ší zásluhu se mu přikládá, že získal finanční pomoc Svazu 
národy své zemi. Na politickém hnutí, jako člen klerikální 
strany, podílel se po řadu roků a krátce před pádem císařství 
zastával úřad ministra sociální péče v kabinetě Lammaschově. 

JAPONSKÝ PROTEST VE WASHINfiTONE 
Washington, U. června. — Přísné mlčení bylo zacho

váváno zdejšími úředníky o povaze odpovědi, jež bude 
podána na japonský protest vzhledem k výluce přistěho
valectví z oné země, jenž doručen byl odboru státu včera 
velvyslancem Haniharou. President Coolidge a sekretář stá
tu Hughes důkladně prostudují japonskou notu, nežli zač
nou pracovati na odpovědi. Není pochybnosti o tom, že a-
merická vláda zaujme stanovisko, že jak smlouvou z r. 1911, 
tak i pozdějším "gentlemanským dohodnutím" nevzdala se 
práva regulovati, případné zameziti přistěhovalectví z které
koli země. 

KDS V SANATORIU 
Chicago, 1. června. — Eugene V. Debs, jenž byl pětkrá

te kandidátem socialistické strany pro úřad presidenta, je V 
jednom zdejším sanatoriu. Lékaři uznávají jeho stav za 
vážný, nikoli však za kritický a doufají v jeho uzdravení. 
Debs čítá 61 rok věku. 
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