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v'* Jediný tuliový český neodvitlý denník v Clerelandu. 
•The WOULD' Independent Bohemian Dafly Newspaper 

Dnes jasno f.-Uplej|.̂ . 
zítra' počftsi nestálé. 

ROČNÍK (VOL.) XIV. 
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| : VELKÁ POROTA JE V ČINNOSTI. 
[I MSUHJCHÁ SVĚDECTVÍ 0 BNOSU A 
it; VR*ŽDí ROBERTA FRANKSE. * iff • 

f/ DLE ILLINOISKÉHO ZÁKONA ÚNOS ROV 
?4? , NÉ2 PODLÉHÁ TRESTU SMRTI. 

CLEVELAND, OHIO. VE STftEDU (WEDNESDAY), 4. ČERVNA (JUNE), 1924. 
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Chicago, 3. čer\?na. — Státní návladní započal s před
kládáním svědectví velké porotě, jež bez nejmenší pochyb
nosti povede k obžalování Nathana Leopolda a Richarda 
lioeba,, synů millionářů, pro zavraždění Roberta Frankse, ja
kož i pro únos za účelem vymámení výkupného. Na oba ty
ti) zločiny ukládá illinoisský zákon trest smrti a týž žádati 
bude návladnivtvo až proces bude zahájen. 

Svědci byli vyslýcháni státním návladním Crowem a je
ho příručími SaVagem a Fairbankem. Současně obhájci, Cla
rence S. Darrovv a Benjamin Bachrach zahájili svoji činnost. 
Keni pochybnosti o tom, že obhajoba bude se snažiti přesvěd-
filti porotu, že oba mladí muži jsou duševně nepříčetní a k 
tomu cíli zajistila si již služby několika proslulých psychia
trů. V druhé řadě jedná se obhajobě o odklad procesu, 
jftžto, dle vyjádření Clarence Darrowa, v přítomném stavu 
Veřejného mínění v Chicagu vůbec nebylo by možno získati 
íiestrannou porotu. Toto veřejné mínění bylo nejlépe tlu
močeno pi. Irving Hartmanovou, manželkou známého millio-
náře, vlastníka řetězu nábytkových obchodů, jejíž syn vidčl 
naposled živého Roberta, Frankse. Před zahájením zasedání 
Velké poroty pravila j>{. Huftmannpvá V předsíni úřadovn\ 
itátního návladního: 

fedali tito hoši nebudou oběšeni, jsem hotova VíChica-
gfem. Odstěhuji se do Californie, kde bud^ moci vychovati 
svého chlapce v bezpečnosti." , 

Prvním svědkem vyslýchaným před velkou porotou byl 
J&cob Franks, otec zavražděného chlapce!. Týž mezi jiným 
vyprávěl, že zrovna chystal se nésti požadovaných $10,000 
éttpBcům, když jej zavolal ,na telefonu jeho švakr a sdělil 
inu, že ztotožnil Roberta v pohrobnickém závodě. On pak se 
t*pi odebraA « shtedáfl, Ae akutoéné byl to jeke pohřešovaný 
Itoch. . .. ' .,' . ^ • v 

Franks Je zdrcénýrii, zlomeným mužem a jeho manželka 
m stále v ošetřování lékařů. Nikdy asi nenabude bývalého 
éiraví. , 
1 Ačkoli návladnictvo nemá nejmenšich pochybnosti, že po 
daří se mu získati vynesení ortelu smrti v případě Frankso-
Vě, zabývá se zároveň vyšetřováním jiných dvou zločinů, jež 
až dosud zůstávaly záhadou — zabití universitního studen
ta Tracyho a přepadení a zohavení šoféra Reama. Týž urči
tí ztotožnil Leopolda a Loeba jako své útočníky a dnes ko-
fonerův lékař, Dr. Springer, sdělil, že kule nalezená v těle Tra 
ty -ově hodí se do revolveťu, jenž byl zabaven policii v. pokoji 
Loebově. 

Loeb a Leopold byli vsazeni do okresního vězení, kd? 
fcelezné pryčny a lavice nahradily přepychový nábytek, na 
jiějž byli zvyklí. Ačkoli v okresním vězení jsou muži držení 
p-o různé těžké zločiny, všichni s odporem m odvraceli Ofi 
Wahů nešťastného hocha. 

DR. EDWARD BENEŠ VE VÍDNI. 
KONAL TAH PORADY O REKONSTRUKCI 

RAKOUSKA. 
Vídeň, 3. června. •— Od příchodu čsl. ministra zahranič-

íých záležitostí dra. Ed. Beneše do Vídně, jenž měl zde řadu 
konferencí se zástupci rakouské vlády o rekonstrukci Rakou
ska a o zprávě, jež bude v tomto měsíci předložena Svazu 
národů, panuje zde mnohem optimističtější nálada. 

Ačkoliv dr. Beneš strávil včera ve Vídni na své zpáteční 
éestě z Říma do Prahy pouze několik hodin, měl dosti času 
ku rozmluvě s předními zástupci vlády, mezi nimiž nacháze
li se kancléř Seipel, rak. ministr zahraničných záležitostí 
Oruneberger, finanční ministr Kienbock, vrchní komisař Sva-
su národů, dr. Zimmermann, jakož i belgický bankéř Jan-
ienn, předseda finančního výboru Svazu národů, jenž tou do
bou mešká ve Vídni. Janssen vypracoval rakouský rozpočet 
oro rok 1924 a vrátil se nyní do Vídně, aby provedl zde vy
šetřování poměrů, nežli dojde ku schůzi Svazu národů. 

Třeba že Rakousko ve smyslu ženevského protokolu ne-
cmí se připojiti ku žádné nové allianci ve Střední Evropě, dr. 
Beneš jest přesvědčen, že svého cílu ohledně npíru v Evropě 
může dosíci jen po provedení nevyhnutelné rekonstrukce vv 

Rakousku. 
Dr. Beneš musel omezitit svoji návštěvu Ve Vídni, aby do 

stal se v čas do Prahy ku zahájení Mezinárodni V xduc ho pla
vecké výstavy, jež konána jest v Československu. 

|EIL MOOMART OPĚT ROMNOVáN. 
Des Moines, 3. června. Senátor Smith W. Breokhart byl 

dominován opětně při pře.dvolb4ch konaných v Iowě v pon
dělí většinou přesahující 30,000 hlasů. Na demokratickém 
listku získal senátorskou nominaci Dan Steck z Ottumwy. 
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CLEVELAND LETQSftl MEKKOU REPUBLIKÁNŮ. 
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KIUBC0VÉ A JICH RÁH0RČI ŽALOVÁNI 
JSOU VINĚNI z VYDĚRAČSTVÍ P&I VYMÁ 

HÁNÍ PROHIBICE. 
Toledo, O., 3. června. — Čtrnáct žalob proti smírčím 

soudcům a jejich příručím bylo zde vzneseno velkou porotou 
okresu Lucaa. V každém případě činěno je obvinění z vy-
děračství. 

Zpráva velké poroty fr iTfrrrnrrlff rtntni tfrliíiilk niť "i rfír 
třování vymáhání prohibičního zákona v okresu Lucas, když 
federální soudce Killits v dopise generálnímu návladnímu 
Crabbe-ovi upozornil jej na poměry převládající ve smírčích 
soudech v Toledu a okolí, jež pomocí svých agentů vymáha
ly prohibični zákon Velkou porotou dáni byli v obžalobu 
následující: 

John H. Elďen, soudce z Jerusalem Road; C. C. Peck, 
mayor Sylvanie; Louis H. Shovar, mayor z Harbor View, 
Jacob Trembley, smírčí soudce z Adams townshipu; Benja
min Licciardi,  příručí maršál,  ze Sylvanie; L. H. Gould, smír
čí soudce z Crissey; Fred Gould, konstébl;  John Hoffman, 
maršál z Harbor View; Ernest Grove, příručí maršál,  ž Har
bor View; W. J. Beebe, maršál ze Sylvanie; Harry Rose, pří
ručí maršál, z Harbor View; Benjamin &, Butte. . 

PORUČÍK SMITH VELITatM ESKADRY. 
DVA Z AEROPLANU VYLETĚLY DNES RÁ 

NO Z JAPONSKA DO CÍNY. 
" •"* 

Washington, 3. června. — ftídé se osobní žádostí majora 
Fredericka L. Martina, bývalého velitele* eskadry amerických 
světových letců, generálmajor Patrick, náčelník armádní le
tecké služby, ustanovil dnes ráno poručíka Lowella H. Smitha 
aby byl trvale u velení družiny na jej! .radušné . pouti kolem 
světa. 

Od plánu, aby major Martin znova převzal velení eska
dry bylo upuštěno po poradě v odboru války. Poručík Smith 
byl jmenován prozatímním velitelem eskádry pe nehodě stih
nuvší majora Martiny BA Aleutakýeh ootrovech, ~fcdy jeho 
aeroplán byl rozbit. 

Kagošima, Japan, 4. CéřVhA. — Dva z amerických ar
mádních aeroplánů podnikajících let kolem světa, vyletěly 
odtud dnes v 8:30 ráno do Šanghaje. Třetí aeroplán, onen 
poručíka Smitha, následkem porouchání motoru, nemohl bý-
ti uvedéii v' pohyb. - ' - I 
BOJ 0 MAJETEK "SPRAVEM.R0STI". 
ROZVÍŘIL SE MEZI &IDITELSTVEM ZÁVO 

DU A WORKERS PARTYTý 
Chicago, 2. června. — Dneš 

ní "Spravedlnost" přináší ná
sledující provolání "všem čle
nům našich seker v . okresu 
Cook!" ; * 

Ředitelstvo "Spravedlnosti"1 

jako právoplatně zvolené těle 
so k správě majetku a listu 
pafoho prohlašuje, že sporné 
otázky, které vznikly mezi vý 
konným výborem a ředitel
stvem, mohou být vyřešeny 
jen na plenární schůzi svola-

•  *1  i  

né ředitelstvem jako oprávně
ným representantem podniků 
vybudovaných úsilím našetoo 
Jidu dělného. 

Proto nemůže otázka ta být 
vyřešena na schůzi středeční, 

,o jejímž svolání nebylo ředi
telstvo ani v nejmenším infor
mováno. j 

Schůze ta určena je na so
botu, dne 7. června a jest je-' 
dině oprávněna rozhodovati o 

k rozporům mezi oběma těle
sy. 

Schůze ona konati se bude 
v síni p. Prokši, 25. ul. a Ho-
man ave., o 8. hod. večerní a 
přístup k ní bude mít každý 
řádný člen a clenk'k našich sek 
cí na prokázání se legitimaci, 
který jest nejméně tři měsíce 
Členem sekce. 

fteéitefetve- vědomo 
své zodpovědnosti vůči člen
stvu našich sekcí, ale nemůže 
přijati rozhodnutí jiné schůze 
vzhledem k časopisu a majet
ku Spravedlnosti, než tě, kte
rou samo svolalo. \ 

Ředitelstvo jako takové ne-
súěastní se středeční schůze a 
nepokládá jakákoliv její usne
sení pro sebe za závazná. 

Soudruzi a soudružky, do
stavte se v plném počtu na ple 
nární schůzi, svolanou ředitel
stvem Spravedlnosti v sobotu, 
dne 7. června. 1924 v 8 hodin 
večer, kde rozhodnete dpřeži
té otázky ty. • V 

Soudruzi a soudružky, máte-
li zájem o svůj tisk, konejte 
svou povinnost! 

Ředitelstvo Spravedlnosti 
a Zájmů Lidu. 

V tomtéž čísle zmíněného 
listu uveřejněno je oznámení 
"plenární schůze Českosloven
ského odvětví Workers Party 
okresu Cook", o níž ředitel
stvo Spravedlnosti ve svrchu 
uvedeném prohlášení sděluje, 
že se jí nesúčastní." Na poslé
ze jn^enované schůzi budou 
mluviti C. E. Ruthenberg, vý
konný tajemník Workers Par
ty, Martin Abern, tajemník a 
Alexander Bittleman. 

VÝBUCH VE ŠPANĚLSKÉM 
UHLODOLE. 

Oviedo, 3. června. — v Míz 
kých vládních uhlodolech u-
dál se hrozný výbych plynů, 
při němž asi padesát havířů 
přišlo o život. Patnáct mrtvol 
bylo již vytaženo, avšak zá
chranné práce jsou značně 
ztěžovány dalšími výbuchy a 
vyvinuvšími se po nich jedo
vatými plyny. Všichni zahy
nuvší horníci byli ženati a ot
cové rodin. 

111 

záležitostech, 
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ODLUKA CÍRKVE OD STÁTU 
Kodaň, 3. června. — Nová 

dánská vláda se dohodla na 
odluce církve od státu. Až do
sud protestantská církev byla 

něž došlo jaksi státním náboženstvím.. 

m < 

č/SLO (NO.) 89. 

KONEC ZASEDÁNÍ PfiíSTl SOBOTU. 
IUVRH LA JFOUETTOV RA POUHÉ 

ODROČENI KONGRESU PORAŽEN. 
McNARY-HAUGENOVA PŘEDLOHA NA 

ÚLEVU FARMÁŘŮ PORAŽENA. 
Washington, 3. června. — Kongres rozhodl dnes defini-

tivrtl skončiti přítomné zasedání v sobotu. Leč byl by svo
lán dd mimořádného zasedání presidentem, nesejde se až v 
prosinci, épi za měsíc po volbách. 

V senátě 53 proti 36 hlasům přijata byla resoluce na 
skončení zasedání v 7 hodin večer příští sobotu. Resoluce 
stejného znění byla přijata před tím ve sněmovně poslanecké 
221 proti 157 hiasum. Republikánští senátoři a konpre>v' • 
téměř všichni odjedou z Washingtonu v sobotu neb v necit ti 
do Clevelandu, kde v úterý zahájena bude národní republi
kánská konvence. 

Před hlasováním o skončení zasedání, senátor Robert M. 
LaFollette z Wisconsinu, jenž *nyní je všeobecné považován 
za neodvislého kandidáta presidentství, podal návrh, aby dp 
kongres pouze odročil od 7. června do 7. července, kdy pak " 
znova by se sešel a věnoval se práci na tak důležitých před 
lohách jako jsou ony týkající se úlevy zemědělství, zrušení 
záruky železničních výdělků, zavodňování a Muscle ShoaK 
Plán La Folllettúv byl však zmařen přijetím resoluce na skon 
ření zasedání v sobotu. Oba senátoři z Ohia hlasovali pro 
skončení zasedání a proti pouhému odročení. 

Senátor Lynn J. Frazier s North Dakoty, jiný g neodvi-
slé republikánské skupiny, v jejíž čele je La Folletté, navrllt 
pak, aby datum skončeni zasedání bylo změněno se 7. červím 
na 21. června. Návrh tento byl zamítnut 53 proti 35 hlasůn|. 

Skoro v téže chvíli, kdy senát hlasoval proti návratu d** 
Washingtonu v červenci za účelem jednání o rplánu na úlevu 
zemědělství, sněmovna poslanecký zabila poslední přilehl* 
tost na uplatnění nějakého koalu v fcsrm Rměru v i 
Kafedání..«, 4- • , 

Porazila totiž, 224 proti 157 hlasům* McNary-Hauge-'-
novu předlohu, kterou mělo býti docíleno lepších cen za faf* ' 
mářské výrobky tím, že by vláda podporovala jich vývoz. V 
nazírání na tuto předlohu presidentova úřední rodina byln. 
rozdělena. Sekretář zemědělství Wallace ji odporučoval, 
kdežto sekretář obchodu Hoover postavil se proti ní. 

Méně než ve dvou hodinách po poražení McNary-líau-
genovy předlohy, republikánští vůdcové ve sněmocné posla
necké se dohodli na náhradě za ni. Nová předloha bude vy
světlena presidentovi zítra a vyjádří-li s ní souhlas, bude u-
Činěn pokus prosaditi ji před skončením zasedání v sobotu. 
Ačkoli \šechny podrobnosti nejsou ještě vypracovány, po
všechným plánem je, aby válečná finanční korporace kupo
vala pšenici, mouku a živý dobytek a maso a prodávala 
v cizině bez ohledu na ceny na domácím trhu. Platnost před
lohy byla by omezena do 1. července, 1925. 

:.-x /at.) 

rami VOLEBNÍ LÍSTEK V POLL 
AMERICKÁ STRANA NOMINOVALA KÁN 

DIDÁTA ZA PRESIDENTA. 
Columbus, 3. června. — Soudce Gilbert O. Nations z 

Washingtonu byl nominován za presidenta Americkou stra
nou, jež konala zde svoji národní konvenci a'kongresnfk C. 
H. Randall z Los Angeles za místopresidenta. 

Pro každý ze zmíněných úřadů učiněny jenom dvě nomi-\ 
nace, a sice guvernér Pinchot z Pensylvánie "běžel" proti 
soudci Nationsovi a kongresíiík W. D. Upshaw z Atlanty pro 
U,&$ndalloyi. 

Podpora Ku Klux Klanu bude vyhledávána A vyjadřo
váno je mínění, že ačkoli Americká strana nepřeje si býti o-
značována jako strana "Klanu", nicméně však bude ochotna 
přijati pomoc "neviditelné říše". 

Soudce Nations je redaktorem' časopintr "Protestant** a 
mimo to vyučuje na George Washington universitě. V ře-
Čích následujících po provedení nominací zdůrazňována nut-' 
nost splynutí s prohibični stranou. ' 

V platformě mimo jiné jsou požadovány přísnější zňko* 
ny týkající se mnohoženstvi a volebních podvodů a rovněji 
zákony dále ještě omezující přistěhovalectví pô  dobu pét! 
roků.' 

Š 

JAW0REK JE KOMUNISTA. 
Vídeň, 3. června. — Socialistický časopis "Morgen" pra

ví, že v příbytku Jaworkově nalezen byl -dopis s jeho přizn:V 
ním. V dopisu se pravř, ze Jawor^k dopustil se* podvodů V 
továrně, v níž byl zaměstnán, a poněvadž obával se prozra
zení, odhodlal se ku sebevraždě, avšak umínil si, že dříve pqw 
šle na onen svěť kancléře Seipela. poněvadž tento prý učin|§ 
mnoho ku poškození rakouských dělníkú. tfáworek se hláaí 
ku komunistické straně. ' . " "r 
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