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Coolidge a Dawes jsou republikánskými kandidáty. 
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LOWDEN NEPŘIJAL NOMINACI ZA 
MlSTOPRESIDEMTfl. 

BYL HAtiREN VELKOI VĚTŠINOU Pftl 
DRUHÉM HLASOVANÍ. 

OEIT. DAWES OZNÁMIL Z MARIETTA, O. ZE NOMINACI PRIJIMÁ. 
. ( •  ——— 

Coolidffe a Dawes — je lístek, který osmnáctá republi
kánská národní konvence postavila pro příští prezidentskou 
volbu a odročila se. 

Calvin Coolidge z Massachusetts byl nominován při prv
ním hlasování včera krátce po poledni pro druhou lhůtu ja
ko president Spojených Států. Brig. gen. Dawes, rodák z 
Ohia a občan lllinoisu, byl nominován při třetím hlaaování 
vdera pozdě večer, když bývaíý guvernér Frank O. Lowden 
z Illinoisu byl nominován při předcházejícím hlasování a o-
depřel přijati nominaci, čímž vyvinula se situace ojedinělý v 
Wřtorii republikánské strany. 

Gen. Dawes oznámil včera vefcr » lÉfcrtettjr #e jHH>ttaá 
nominaci za místopresidenta. Při hlasování pro mistopreíli-
dentského kandidáta konvence poprvé vynikla se z kontroly 
vedení v čele s Williamem M. Butlerem z Massachusetts, jen'f 
se dnes stává předsedou republikánského národního »*ýbo«t 
dle přání projeveného presidentem Coolidgem, »• 

<*.• * • 

^ Komplikace vyvinuly se ve středu, kdy po konferenci 
trvající dlouho do noci Butler sdělil, že kÝuhy Édministračnf 
se dohodlyna senátoru Williamu B. Eorahovi z Jid»h> i»k* 
vrtfstopresidentském kan.1id6.tu. Týž však skoro v zápětí te
legrafoval repáblikánskýna WWpůní, za%ádnýcb okolností 
wpUjmc nominaci. . % ,, 

Včera, když nominacé presidenta Coolidge slavni.^sku* 
tečněna, Butler a jeho pobočníci napřed snažili se zisjeati no
minaci pro bývalého senátora a nyní federálního soudce W. 
S. Kenyona z Iowy, kterého president přál si míti s sebOu na 
lístku, když Borah rozhodně odepřel přijati nominaci a po
zději se přiklonili ku kongresníku Theodoru E. Burtonovi z 
Clevelandu, jenž osvědčil značnou sílu při prvním hlasování. 
Je dokonce pravděpodobno, že byl by nominaci získal, kdy
by ohioská delegace byla bývala na něm sjednocena. 

Konvence však, při druhém hlasování, nominovala Low-
dena přes výstrahu tlumočenou mluvčím illinoisské delegace, 
že nominaci nepřijme. Ve zmatku, jenž následoval, nedato
vaný dopis od Lowdena, psaný patrně v předtuše, že tako
vá situace mohla by vyvstati, byl čten konvenci a sdělováno 
V něm, že za žádných okolností nominaci nepřijme. Než se 
to stalo, vystoupil senátor Willis z Ohia na tribunu a zvuč
ným hlasem žádal, aby nominace Lowdenova prohlášena byla 
za jednomyslnou a protestoval proti čtení dopisu, ježto prý 
psán byl v době, kdy Lowden nemohl tušiti, jaké poměry 
vyvinou se v republikánské národní konvenci. Předseda 
Mondell rozhodl však, že dopis má být přečten a skoro sou
časně došel telegram od bývalého guvernéra illinoisského v 
němž sdělil, že nominaci nabídnutou mu, odmítá. 

Tím ovšem celá věc skončila * ježto vůdcové pevěděli 
si řady, jakou další taktiku sledovat!,* navrhli odročení kon
vence na 9. hodinu večerní. Mezitím se shodli na sekretáři 
obchodu Herbertu C. Hooverovi a konvence odpověděla nomi 
nací gen. Dawese. 

Za okamžik po této nominaci ani jediný z bezprostřední 
Butlerovy skupiny nezůstal na tribuně. Butler opustil kon
venční síň ihned po oznámení nominace gen. Dawese a kon
vence vyřídila běžné záležitosti a odročila se na návrh odstu
pujícího předsedy národního republikánského výboru, Johna 
T. Adamse z Iowy. 

Konvence, která začala velmi klidně a v které nebylo o-
čekáváno nejmenší vzrušení, ježto předem všechno bylo ho
tovo, skončila za značného rozčilení a vyznamenala se tím, 
že za jeden den nominovala dva místopresidentské kandidáty. 

Gen. Dawes od samého počátku byl zcela přijatelným 
presidentu Coolidge-ovi. Avšak nominace nebyla učiněna z 
podnětu Butlerova vedení, jež pokusilo se prosaditi Hoove-
ra. Při tomtéž hlasování, v němž byl nominován Dawes, Mas
sachusetts, presidentův domovský stát, vrhl všechny hlasy 
pro Hoovera. 

Všechny pochybnosti, záa gen. Dawes přijme nominaci 
zmizely, když zdejší kancelář Sdruženého tisku obdržela od 
něho následující telegram datovaný v jeho rodišti v Marietta, 
O., kde dlel na sjezdu absolventů kolleje, na níž vystudoval: 

"Přijímám nominaci republikánské strany za místopre-
ijrienta. Oceňuji hluboce poctu, které se mně tím dostalo." 

Řeč, kterou nominován president Coolidge, byla proslo-
T»na jeho dlouholetým osobním přítelem, Dr. Marionem Le 
Roy Burtonem, rektorem Michiganské státní university, jenž 
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Zapůjčeno laskavostí Cleveland "News' 

často byl přerušován potleskem, áž konečně zvolal: "Ustaňte 
s tím potleskem, až opravdu něcořeknu." To vyvolalo salvu 
staiíchu a ještě .větší potlesk. Gen. Dawese, jako kandidáta 
pro úřad místopresidenta, navrhl kongresník A. W. Jefferis 
z Omahy, rovněž výborný řečník a muž obrovské postavy. 

President Coolidge byl nominován při prvním hlasování, 
nikoli však jednomyslně. La Follette obdržel 28 hlasů •? 
Wisconsinu a 6 z North Dakoty a Johnson 10 hlasů ze South 
Dakoty, ze státu, v němž zvítězil při předvolbách. 

Pro nominaci místopresidentského kandidáta hlasováno 
třikráte. Při prvním hlasování nejvíce hlasů získali: Lowden. 
222; Kenyon, 172; Dawes. 149; Burton, 139. Při druhém 
hlasování, byl nominován Lowden, získav 779 hlasů. Třetí 
hlasování, při němž nominován Dawes bylo jak následuje: 

Dawes, 682'4; Kenyon, 75; Watson, 45; Hoover, 234 V<>; 
Norris, 29; Dixon, 6; Wrigley, 1; Sanders, 4; DuPont, 11. 

Po skončení konvence Willialm M. Butler, nový předseda 
národního republikánského výboru vydal prohlášením v němž 
praví: 

"Jsem velmi šťasten nad výsledkem konvence, Přijala 
platformu, kterou považuji za podivuhodně uspokojivou a 
nominovala Calvina Coolidge za presidenta obrovskou větši
nou. Máme výborného kandidáta za místopresidenta. Kon
vence ve všech ohledech byJa nanejvýše uspokojivou. Strana 
může vzhlížeti vstříc s velkou důvěrou k vítězství v listopadu. 

"Myslím, že delegáti a hosté byli velmi šťastni vzhle
dem k pozornosti a pohostinství, jakých dostalo se jim v 
Clevelandu." 

Žabímavo je, Še nejpřednější denník new-yorský Herald 
Tribune v redakčním článku nadšeně chválí Cleveland, zej mé 
na zdejší Auditorium a praví, že New York, až bude tam ko
nána demokratická konvence, musí se hodně přičiniti, aby 
nezůstal za naším městeJm. Jisto je, že nemá takové budovy 
jako jest městské clevclandské Auditorium, proslulá Madison 
Square Garden, kde konány jsou veliké sjezdy a schůze, ne
dá se k němu vůbec přirovnati, praví zmíněný časopis. 
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MILLKMOVÁ KOftlST BANDITO. 
ZMOCNILI SE JÍ PFCL PŘEPADENÍ VLAKU 

BLÍŽE CHICAGA. 
Chicago, 12. června. — Čtyřicet pytlů registrovaných zá

silek obsahujících bondy a papírové peníze v hodnotě více 
než miliionu dollarů, byly ukradeny vlakovými lupiči, když 
přepadli Chicago, Milwaukee & St. Paul poštovní vlak u Ron-
dout, 111., třicet mil na sever od Chicaga v 10:30 dnes večer. 

Vlak jel do St. Paul a první zastávka měla býti učiněna 
v Milwaukee. Tři z lupiču jeli v tak zvané "slepé" zavazad 
lové káře hned za tendrem lokomotivy, jak bylo zjištěno 
Lawrencem Bensonem, náčelníkem detektivů zmíněné želez
nice. Když se vlak blížil k Rondout. lupiči zatáhli vzducho
vé brzdy, čímž lokomotiva zastavena. Dva bandité vskočili 
do budky lokomotivy, kterou napřed odepjali od vlaku a na
mířenými revolvery donutili stroj vedoucího a topiče, aby po
pojeli asi dvě míle k Rondout. 

Mezitím jejich spřeženej násilím dostali se do poštov
ních kar, nedbajíce střelby klerků a stráží, které podařilo se 
jim zastrašiti revolvery. Některé z nich sehnali a zamkli do 
jedné káry, ostatní pak seřadili podél tratí, kde hlídali je 
dva lupiči. Když bandité našli registrovanou poštu, celkem 
čtyřicet pytlů, déle nepátrali a naházeli pytle do čtyř auto
mobilu. které na místě tom čekaly a pak tryskem odejeli. 

Pátrání bylo ihned zahájeno úřady, jakož i železniční
mi detektivy, avšak a& dosud po banditech neobjeveno stop. 
nejmenší. 

MRIERANDOVA STRVčHá RESIGRACE. 
Paříž. 12. června. — President Millerand, jenž odhodlal 

se k resignaci. po nepříznivém hlasování v obou domech par
lamentu, poslal předsedovi senátu a sněmovny dopis tohoto 
znění: 

"Pane předsedo: Mám tu íest, oznátoiti Vám svoji re
signaci jako president Francouzské republiky. Přijměte, pa
ne předsedo, ujištění mé úcty. Millerand." 

Dle přítomného programu nový president republiky bu
de zvolen v pátek ve společném zasedání senátu a sněmovny. 

SOBOT*. VLAJKOVÝ DEK 
Columbus, O., 12. června. — Guvernér A. V. "Donahey 

vydal dnes provolání, jímž označuje příští sobotu jako vlaj 
kový den. 

PftISEL NA AMER KONSU-
LA AS MEČEM. 

Tokio, 12. června. — Ma-
sanosuka Yamanato, 311etý, 
objevil se před americkým 
konsulátem v Jokohamě, nesa 
krátký meč v ruce. Chtěl vi-
děti amerického konsula Gra
hama H. Kempera a doznal, 
že má v úmyslu zabiti zmíně
ného úředníka, bude-li překá-
žeti japonskému vystěhovalec 
tví do Spojených Států. 

VELIKÁ LOUPEŽ. 

New York, 12. června. — 
Federální úřady a policie pá
trají dnes po Geraldu Chap-
manovi, uprchlém trestanci, V 
souvislosti s přepadením a 0-
loupením poštovního trucku v 
dolní části města včera, při 
čemž bylo ukradeno za $100,-
000 klenotů. Pátrání po Chap-
manovi zahájeno, když fede
rální úřady zjistily, že lou
pež byla provedena tímtéž způ 
sobem jako v 1921, již spá
chali Chapman a jeho společ
níci, ukradnuvše tehdy za $2,-
000,000 cenných papírů. Chap 
man byl odsouzen do vězení 
v Atlantě, avšak podařil# 
mu uprchnouti odtamtud. 

ZAB'T V HADCE O NÁJEM. 

Bridgeport, O., 11. června. 
Andy Markovič byl zastřelen 
ve svém domově včera během 
hádky o nájem. Ben Montaho-
na, nájemník, uprchl po spá
chání zločinu přes řeku Ohio, 
zůstaviv za sebou dvě malé dít 
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