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Jediný uniový detkf neodviilý denník v ClereUndn. 
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Dnes a zítra pod mra
kem ,zítra tepleji. 
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HERRIOT V ČELE MINISTERSTVA. 
JEHO ZAHRANIČNÍ POLITIKA BUDE 

JAKO POIRCARE-OVJL 
BUDE USILOVATI, ABY NĚMECKO SPLNI

LO SVÉ ZÁVAZKY. 
Paříž, 16. Června. —- Edouard Herridt, jenž povolán v 

čelo vlády ríovým presidentem Doumerguem, bude ve hlav
ních liniích sledovati zahraniční politiku svého nacionalistic 
kého předchůdce Poincare-a. Rozdíl bude pouze v prostřed 
cích, z nichž nejvíce pozoruhodným slibuje býti úsilí spolu-
působiti poctivě s Anglií a rovněž se tvrdí, že Herriot nebude 
trvati na okkupaci Ruhrska, pokud by Německo nevyrovnalo 
vlechny své závazky. 

V důležitějších otázkách* jako j« vyrovnání válečnýc* 
náhrad do krajních platebních schopností Německa dle Da-
wesova plánu a ve věci odzbrojem Německa, Herriot poža
duje totéž, co Poincare. ^ 

Možno již dnes říci*'5#!-' Herriot nepopřeje sfttetott všeli
kým návrhům a požadavkům o snížení úhrnné částky váleč-

, ftých náhrad během vyjednávání o uvedení Dawesova plánu 
V působnost. Zaujme stanovisko, že francouzský požadavek 
O minimum 26,000,000,000 zlatých marek je přiměřený ba 
mírný vzhlelem k tomu, že povolaní znalci zjistili, že Němec
ko může zaplatiti tuto Částku. 

Herriot bude požadovati, aby Německo podniklo bezod
kladně kroky k uvedení podmínek Dawesovy zprávy v plat
nost a uspíší vyjednávání s britským premierem MacDonal-
dem ve věci opatření, jež spojenecké vlády mají předsevzíti. 

Němci mají přítomně před sebou spojeneckou notu poža 
dující, aby přijali obnovení spojenecké kontroly před 30. 
červnem. Očekává se, že Herriot vyjádří svůj souhlas s tou
to notou. Ježto Herriot opírá své naděje ve věci bezpečnosti 
Francie o Svaz národů, je to plánem nového premiera, aby 
:o nejdříve možno, což bude při schůzi shromáždění Svazu 

V Žemtyě, řWmeckopřipojilo by se k oné organisaci a při 
wuj«iflk»u i napekl i Bra£ň.- -ýe-to rovněž části^eho plá

nu, aby Svaz národů zaručil neporušitelnost odzbrojeného 
pásma podél Rýna, avšak o tom bude se jednati až někdy v 
tMdoucnosti. ' 

Paříž, 15. června. — Když byl pozdravil neznámého vo
jáka pod Branou Vítězství a vzdal hold Emilu Zolovi při ve
řejných obřadech dnes odpoledne a předpověděl, že všeobec
ná amnestie bude jedním z prvních činů nové vlády, premier 
Herriot ujal se svých povinností v zahraničním ministerstvu 
v paláci D'Orsai — v místnosti zdobené portréty francouz
ských králů a velikých státníků minulosti. Nový premier 
musel nepochybně zakusiti zvláštní pohnutí. K svému vyso
kému místu se vyšinul z chudoby — jako syn nemajetného 

•armádního důstojníka, dosáhnuvší vzdělání na státní nada
ci, jehož teta byla kuchařkou a jehož první teplý zimník byl 
darem zaměstnavatele oné tety, spisovatele Maurice Barresa, 
druha Herriotova v poslední sněmovně. 

A skoro současně nastěhoval se do Elysejského paláce 
jiný muž skromného původu — president Doumargue. Her
riot a jeho noví ministři budou konati první schůzi v 10 ho
din zítra ráno, kdy budou rokovati o ministerském prohláše
ní které doručeno bude sněmovně ve 3 hod. v úterý odpo
ledne. 

POLITIKU NÁČELNÍKEM BANDITI. 
BÝVALÝ WABDNÍ "BOSS" ZATČEN VČERA 

V CHICAGU. 
Chicago, 15. června. — James Murray, bývalý politický 

"boss" ze staré devatenácté wardy a společník v předprohi-
bičních časech Joe Stensona ve vlastnictví pivovarů v hodno* 
tě $10,000,000, byl zatčen policií jako vůdce tlupy, jež zmoc
nila se za $3,000,000 registrovaných zásilek při přepadení 
vlaku Chicago, Milwaukee & St. Paul dráhy ve čtvrtek blíže 
Rondout, kdy klerky a stráže na vlaku omámili bombami ob
sahujícími formalrehydový plyn. Federální zatyakč byl na ně 
ho vydán. 

Murray, jenž vystupoval pod falešným jménem James 
Mahoney, byl jedním ze čtyř zatčených včera, kdy detekti
vové vpadli do domu, v němž J. H. Wayne, jeden z poštov
ních lupičů, ležel se čtyřmi střelnými ranami v těle, jež dle 
dnešního sdělení policii utržil si, poněvadž neuposlechl jistých 
rozkazů Murray-e, jenž byl vůdcem lupičské roty. 

Sedm mužů z roty, která dle mínění policie pozůstávala 
z deseti členů, bylo zatčeno a jména ostatních tří jsou prý 
známa a jejich zatčení věcí blízké budoucnosti. V tom pří
padě je skoro jisto že všechna kořisť banditů bude nalezena. 

ŽÁDNÉ NOMINACE V ST. PAUL. 
O DALŠÍM POSTUPU ROZHODNE VÝSLE 

DEK CLEVELAND8KÉ KONVENCE. 
St. Paul, Minn., 15. červra. — Zádní kandidáti pro úřa-

^ dy presidenta a místopresi'~nta nebudou nominováni na far-

ALASSKÝ KABEL JE KLADEN PRO ARMÁDU. 
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Nový kabel je kladen na Alasku pro používání armády. 

Obrázek tento představuje záď kabelové lodi Delhvood, když 
opouštěla Seattle a pluk. George S. Gibbse, jiej krajněji na 
právo, sledujícího, jak se lano rozvinuje 

ZNÁMÁ GOLFOVÁ KLUDOVNA 

H-

Tato fotografie byla vzata, když požár nejhůře řádil v 
budovách proslulého Druid Hills Golf Club v Atlanta, Ga. 
Za $100,000 škody bylo způsobeno. 

mářsko-dělnické pokrokové národní konvenci, jež bude zde 
zahájena v úterý, dle oznámení Williama Mahoney-ho, ze St 
Paul, předsedy sjezdového výboru. 

Pravil, že bude zůstavena cesta vrhnouti sílu senátoru 
La Follettovi z Wisconsinu, kdyby týž nominován byl pro ú-
řad presidenta konferencí pro pokrokovou politickou akci. 
jež konati bude sjezd v Clevelandu v Červenci. 

Výkonný výbor zdejší konvence bude splnomoen^n in-
dorsovati La Folletta neb vybrati jiného kandidáta, kdyby 
wisconsinský senátor pro nějakou příčinu Jieotlhodlal se kan-
didovati. / 

St.-paulská konvente bude míti trojí účel, pfavil Maho
ney. Schůze zajistí, že bude silný kandidát třetí strany v 
poli v tomto roce; platforma bude přijata a o rázu činnosti 
třetí strany v jednotlivých státech rozhodnuto. Ve platfor
mě budou zdůrazněny hlavně tyto tři body: Hospodářské 
svízele národů jsou působeny na prvním místě způsobem, jak 
bohatství je kontrolováno; požadování vládního vlastnictví 
zdrojů přírodních a dopravy a prohlášení ve věci občanských 
práv. -
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TRAGEDIE V RODINĚ. 
MATKA POSTŘELILA SVOJI DCERU A 

SEBE USMRTILA. I 
Chicago, 14. června. — Včera před 6. hodinou večerní 

došlo před domem čís. 1337 již. 49. Court k vzrušujícímu vý
jevu. Krajanka Anna Dvořáková, 50-letá, bydlící se dvěma 
dcerami Annou a Olgou v č. 2314 již. Austin Ave,, postřelila 
svou provdanou dceru Marii Hansenovou, načež střelila sebe 
do života a do úst. Marie postřelena byla na levém rameni. 

Z blízké hasičské stanice přispěchali hasiči, kteří výjev 
pozorovali, ale nemohli střelbě zabrániti. Smrtelně zraněná 
žena podlehla ranám a policisté Dušek a Vrba dopravili mrt
volu její do pohrobnického závodu v č. 4904 záp. 14. ul. 

Jak vysvítá z náčrtku dopisu nalezeného u zastřelivší se 
krajanky, vedla ji k činu starost o osud dcery. Nesla těžce, 
že dcera se provdala za Theodora Hansena, pracovala, kdyí 
on byl doima, poslouchala tchýni svou, jeho matku, ani, k vů
li rodině muže nedocházela ani domů na návštěvu. 

V dopise tom vyzývá Dvořáková dceru, aby od muže o-
dešla. Hansenová však matky neuposlechla a gnroto matka 
přišla včera k ní s nabitým revolverem v kabelce. Když dce
ra odepřela s ní jiti, začala střílet. 

"li-
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ZlSKAL RADIOVOU CENU 
:  k\ H. Schnell, výkonný úřed

ník American Radio  Relay 
League, na hlavě s hnědým tvr 
Jým kloboukem uděleným Ken 
nethem B. Warnerem prvnímu 
Hmerickémn amatéru, jenž by 
docílil spojení oběma směry s 
evropským operátorem. Schnell 
vyhrál onen hnědý tvrdý klo 
bouk, když docílil rozmluvy s 
francouzským 8AB. 

RUSKÝ SOVĚT NAPADÁ 
SEN. LA FOLLETTA. 

Berlín, 14. června. — Rus
ký tisk bedlivě sleduje americ
ké presidentské konvence. Vše 
obecně přetřásána jest otáz 
ka, zdali dojde k uznání so
větského Ruská se strany Sp. 
Stá ti Jtej větší zk lámání*,., vy 
slovováno jest vzhledem k se
nátoru La Follettovi. 'Pravda' 
jej obviňuje, že prodal svoji 
ruskou politiku, aby si získal 
přízeň voličstva. "Tento poli
tikář," praví zmíněný časo
pis, "neohlíží se na prospěch 
lidstva, nýbrž na svoje osob
ní ambice. On podporoval u-
znání Ruska, pokud podobné 
hnutí bylo populární, kdy, ale 
se stal vůdcem v politickém 
ohledu, obrátil se proti Rus
ku." 

ZPRÁVA O DOBYTÍ TIRANY 
POTVRZENA. 

!<ondýn, 14. června Jak 
oznamuje zdejší albánské le-
gace, nacionální armáda ob
sadila předevčírem bez boje 
Elbassan a hlavní město Tira
nu. Bývalý ministerský před
seda Ahmed Bey Zoghu, jenž 
hájil hlavní město, zachránil 
se útěkem. Všichni ostatní cle 
nové vlády aneb jejich stran-
níci odebrali se před dvěma 
dny do Itálie. Celá země na
chází se nyní v rukou nacio-
nalistů a povstání jest ve sku
tečnosti skončeno. 

Nová vláda nebyla jeStě u-
stavena, avšak prozatímně by
lo ujednáno, aby Tirana zů
stala hlavním městem, nežli 
rozhodnuto bude o nárocích 
Skaderu, Valonv a Dráče v 
tom směru. Nacionalisti však 
ustanovili "prozatímní radu", 
jež pověřena jest vládní pra
vomocí. V jejím čele stojí ar
cibiskup San S. Noli, pravo
slavný kněz, jenž ovládá stej
ně angličinu, jako albánštinu, 
a jenž jest jedním z předních 
albánských spisovatelů. 

PONORKA NA 7.<)OOMfLOVÉ 
PLAVBĚ. 

Loiidýn, 14. června. —- Bri-
tická "tajemná ponorka", nej 
větší a nejrychlejší loď toho 
druhu, vrací se ze Singapore 
ze své pokusné 7,000-mílové 
plavby 
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ZÁVODĚNI 0 BENNETTÚV POHÁR. 
PODÍLÍ SE N* NÉM SEDMNÁCT 

BALLONl ZE SEDMI ZEMÍ. 
VZNESLY SE DO VZDUCHU VČERA V BRU 

SELU, V BELGII 
—A y 

Brussel, 15. června. —• Sedmnáct ballonů, závodících o 
Bennettův pohár, vzneslo se do vzduchu dnes na Solbosch-
ské pláni blíže tohoto města, za nanejvýše příznivých povětr
nostních podmínek. Letci zastupují sedm různých národu. 
Zástup, odhadovaný na 200,000 hlav. přihlížel k zajímavé
mu di vad ltí, ví 

Prvně vyletěl do vzduchu poručík Ernest de Muyter- s 
Belgie se svým ballonem Belgica. Ameriku zastupují  kan. *V 
H. Honeywell. W. G. Van Orman a major Peck a očekává se, 
že poručík Muyter najde v nich zdatné soupeře. Zejména ve 
starém zkušeném vzduchoplavci, kap. Honeyvvellovi, jehož 
ballon z nehořlavé látky je zařízen všemi možnými pomůc
kami. 

Ballon Belgica byl spozorován nad Charleroi v C:30 dnes 
večer, následovaný šesti jinými. Žádná zpráva nebyla ob
držena o ostatních závodnících. 

Naplňování ballonů bylo dokončeno ve 2 hod. Odpoledne. 
Mírný severovýchodní vítr vál, ale později nabyl síly a když 
poručík De Muyter vznesl se do vzduchu ve 4:30, mohl tak 
učinit i s minimální přítěží. Ballon Belgica v krátce zmizel 
unášen jsa k francouzským hranicím větrem vanoucím dva
cet pět mil za hodinu. 

Asi tucet hudebních kapel hrálo belgickou národní hym
nu, když De Muyter se vznesl a zanotovaly "Star Spangled 
Banner", když Yan Ormanův "Goodyear" opustil své kotvi
ště v 5:15. Van Orman a jeho assistent, C. K. Wolman byli 
plni důvěry, že se jim podaří zvítěziti v závodech. Prvně 
zmíněný pravil: "Chceme hlavní cenu nebo nic; máme potra* 
vin na dvacet dva dny." % «.<• * 

"Van Orman má zvíáštm^á^oT^ř^^íÉofiT?^ 
sdělil zástupcům amerického tisku, že v pondělí mezi 3:30 :\ 
5:30 ráno pokusí se vejiti s ním ve styk radiová stanice vo 
Springfield, Mass. 

Všechny americké ballony jsou opatřeny padáky pro 
ten případ, kdyby zasaženy byly bleskem neb jiná nehoda je 
stihla. 

Ballon kap. Honeywella, "Uncle Sam", vznesl se do vzdu 
chu v 5:55 a vedle kapitána byl v něm Rev. Wolffer Tim-
mons ze St. Louisu. Hned potom změnil se směr větru k zá
padu a ballon unášen byl k německým hranicím. Major Peck 
a poručík Gray vznesli se do vzduchu v 6:30 a posledním byl 
španělský ballon Hesperio, řízený pilotem Casasem. Týt 
vznesl se do vzduchu v 6:40. 4 
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ŽIVELNÍ POHIOMY VE DVOD STÁTECH 
V TENNESSEE PRŮTRŽ MRAČEN, V DAKO 

TÉ VICHŘICE. 
Johnson Gity, Tenn., 15. června. — Nejméně éva«et dvě 

osoby odneseny v záhubu v obrovském přívalu, jenž hnal se 
údolími sevreovýchodního Tennessee včera,, přivoděném prů
trží mračen, dle zpráv obdržených zde od pomocných pra
covníků v oblasti neštěstím postižené. Šestnáct mrtvol bylo 
již nalezeno a asi tucet jiných osob je pohřešováno. Je sko
ro jisto, že šest z oněch pohřešovaných zahynulo. 

Dvanáct těl bylo nalezeno ve venkovských krajích, ně
kolik mil od Elizabethtown, Tenn., a čtyři další v Garfield 
Bluff. Hunter, vesnice s několika sty obyvately, byla skoro 
úplně zničena a Laurel Fork, jiné malé městečko, zle utrpělo. 
Volní vlna valící se údolím bya přes deset stop vysoká a vše
chno před sebou ničila. 

Mitchell, S.  D., 15. června. — Osm osob zahynulo v ho
rách Bijou, okres Brule a dvě další ve White Lane, v okresu 
Aurora, následkem vichřice, jež přehnala se nejméně přes de
vět okresů v sobotu večer, dle zprávy obdržené zde dnes. 

Čtyři osoby byly poraněny v Mitchell, jedna nepochyb
ně smrtelně a majetková škoda zde bude sahati do millionů 
dollarů. S četných domů střechy strhány, maštale a jiné bu
dovy na farmách zničeny a též mnoho dobytka zahynulo. 
Kromě vichřicí, též povodní, následující po silném dlouhá 
trvajícřm lijáku, značná škoda byla způsobena. 

BÝVALÝ PÍSTNÍ ZÁPASNÍK ZASTÍELEN 
New York, 14. června. — William Brennan, svého času 

vynikající pěstní zápasník těžké váhy, byl zastřelen dnes v 
Tia Juana kabaretu, jehož byl vlastníkem. James Cullen, 
státní jízdní policista, byl střelen do krku, když spěl na po
moc Brennanovi. James Hughes a Frank Rossi, členové roty 
pěti mužů, jež vraždu spáchala, byli zatčeni. Hughes vyvo
lal Brennana na chodbu, že jistý přítel chce s ním mluviti a v 
tom již zahájena byla střelba. Co bylo příčinou zločinu a 
jaké byly pohnutky zbůjníků, o toan jsou dosud jenom do
hady. 
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