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ROČNÍK (VOL.) XIV. 

VAZNÉ NESHODY MEZI RADIKÁLY 

JINÁ SKUPINA NA ST.PAULSKÉ KONVE* 
Cl PRO SCHVÁLENÍ LA POLLETTA. 

• St# Paul, 16. června. — Farmářsko-dělnická konvence, 
jež bude zde zahájena zítra, bude rozštěpena ve dvou důle-
žitých otázkách, v nichž komunisté zaujali místo na jedné 
straně a konzervativnější dělnické a farmářské živly na dru
hé. Tyto otázky jsou: 

1, Zdali tato konvence má dáti vznik definitivnímu 
Sdrganisování nové třetí strany ve Spojených Státeeh, která 
byla by označena jako "Farmer-Labor Party". 

2. Zdali senátor La Follétte má býti schválen přes jeho 
4>itré vystoupení proti st.-paulské konvenci, nebo má-li tato 
neminovati své vlastní kandidáty. 

./ Co včera ještě zdálo se býti nepatrným nedorozuměnftn, 
rozšířilo se v hotovou propast mezi oběma stranami, když 
vzájemně si vysvětlily, jaké jesi jejich stanovisko. Ruthen-
berg-Foster-Manley-ova skupina komunistů, jež včera větši
nou jenom naslouchala vývodům druhé strany, vypověděla 
dnes válku oposici. Oznámila svůj program na utvoření ná
rodní komunistické strany a připravovala se zanésti svůj boj 
dNl zasedání konvence. 

Williaim Mahoney, jenž byl předsedou konference minu
lou zimu, která svolala tento sjezd, ^mobilisoval své síly pro 
vekou bitvu v konvenci proti utvoření národní strany, s 
Walterem Thomasem Millsem, známým ze stříbrařské kam
paně z r. 1896, jako svým hlavním pobočníkem. 

Poněvadž na sta farmářských zástupců a mnoho kon-
tivních dělnických vůdcA přijalostanovisío La Folletto-

vůči tojnutg shrotnáždění a rozhodli se nifohos ním ne-
*% pozdějAúěa«Wiitla# kánviaice v CHevelandu 4. Červen-

owey^ho lidé býto* j«tí rJfc*. konuiaiftó moh-
by se zmocniti kontroly konvence. 

Mahoney, Mills a jejich pobočníci začali ihned s mobili
zací farmářských zástupců, jichž však jest jenom hrstka, v 
úsilí zabrániti seskupení se radikálních dělnických delegátů 
pod Ruthenberg-Fosterovým praporem. Otevřená oposice ko
munistů proti La Follettovi byla prvně tlumočena v dělnic
kém hlavním stanu dnes Johnem C. Kennedym, dřívějším so
cialistickým radním v Chicagu. Týž zastupoval starou dva
cátou wardu a jedním z jeho kollegů v té dob# byl William 
Rodriguez, socialistický vůdce na západní straně Chicaga. 

"Toto je největáí příležitost, jež kdykoli se naskytla vy
kořisťovaným dělníkům Ameriky utvořiti národní stranu", 
pravil Kennedy. "Utvořehí takové strahy zastiňuje všechny 
jiné otázky. La Follette je pouhou nahodilostí. Já vůbec 
ANI jsem pro jeho indorsování. 

"Předně nevíme, zdali vůbee bude kandidátek. f-A zdali 
komunisté budou kontrolovat! konvenci a indorsují jej, on 
to odmítne. Jsem pro sorganisování skutečný dělnické stra
ny nyní a jsem pro nominaci našich vlastních zástupců pro 
úřady presidenta a místopresidenta Spojených Států." 

Až dosud ničeho nebylo vypracováno na platformě, kte-
ri má býti předložena konvenci ku schválení. 

Mim ZJIWHIL MHlHf Vf UCH. 
VYŠLO NA JEVO P&I VYSET&OVÁNÍ NE 

ŠTĚSTÍ NA MISSISSIPPI. 

h * 

San Pedro, 16. června. — Ruka mrtvého, jehož tělo byló 
odstraňováno z věže čís. 2 na bitevní lodi Mississippi minulý 
Čtvrtek, dotkla se elektrické kontrolní páky a vypálila 14-pal 
cové dělo, při čemž čtyři dal$í muži poraněni odrazem děla, 
Vjršlo na jevo během dnešního vyšetřování. ^ 

Svědectví v tom smyslu podal George C. |)gletrefe, pod
důstojník, člen záchranné družiny a jeden z prních na místě 
po hrozném výbuchu, jenž zahubíl.^^řicet osm mužů. Vy
právěl, že ještě s několika druhy vytahoval tělo plávce, kte
rého nemohl poznati. 

t "Nemohli jsme protáhnouti tělo ótvorqm hlavou napřed," 
yravil, "a tudíž jsme je obraceli, když tu jedna, jeho ruka 
dotkla se kontrolní páky á rána vyšla." 

Během sobotního vyšetřování svědčil jedeá s dělostřel-
ců, že zařízení, jímž pomocí stlačeného vzduchu čištěna jsou 
děla po každé ráně, bylo pořoucháno, čímž mohl býti způso
ben výbuch. Mohlo se totiž státi, že zůstal v děle kus hořící 
látky z hedvábného pytle se střelným prachem a zapáliti dru 
hý pytel, když do zadní části dělové hlavně byl vsunován. 
Dle jiných svědků zařízení na či$t4ní rd£l pofenoeí utlačeného 
vzduchu dobře pracovalo.. , 7i 

ZEM X NU8UMYCN VOMHDECH 
»: ' "

r
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Niagara Falls, N. Y., Í0. ífervna. — Tělo ženy, asi 66-le-
téf uváznuvší na skalisku blíže Jeskyně větrů, když bylo se 
sřítilo přes vodopády, bylo dne$ objeveno. Dělníci umístili 
žebřík přes skaliska a jeden z nich vylezl na ostrožnu a při
vázal tělo k žebříku, s hěhož později bylo sňato parníkem. 
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K ie&Qitafcn ytředoškoUtýni graduacím. 

y-̂ -* - • 

BRATR A SESTRA 
2 ELI? 

.i "i»áil i 

MAN* 

Skupina graduantů střední nostech pořádaných k,,zákon -
školy, z nichž někteří se sú- čení školního roku. Nás patrně 
častní na programu při slav- budou zajímat i hlavně nodo-

KABINET NABÍZÍ RESIGjjACI. 
i HurncKfcH krizích i mn.ii 

VUME VELKÉ mUŠEMj. 
ZMIZENI SOCIALISTICKÉHO POSLANCE 

rH&ŽE VÉSTI K VÁŽNÝM 
NÁSLEDKŮM. 

ftím, 16. června. — Zvláštní vydftní Ciornale D'ltalia 
dnes odpoledne sděluje, že členové italského kabinetu dali k 
disposici své resignace premieru Mussolinřmu, tak aby měl 
volnou ruku bud' kabinet zreorganisovati neb jej podržeti v 
přítomném sestavení. 

Policie Janovská zatkla Signora Filippeliho, bývalého 
redaktora Corriere Italiano, orgánu fascistů, jenž uváděn je 
v souvislost se zmizením socialistického poslance Matteottiho, 
praví Stefaniho tisková kancelář. V Římě zatčen byl Filippo 
Naldi na obvinění, že pomáhal Filippelimu v jeho útěku, v 
Lecco byl zatčen Signor Volpi, prominentní fascista a Colini, 
šofér Filippeliho, sám vydal se policii v Římě. 

V zatykači, jenž byl vydán na Filippeliho, týž je obvi,-
něn, že "navedl jiné spáchati zločin nezákonitého připravení 
o svobodu Matteotiho, člena parlamentu." 

Signor Bertini, hlava římské policie, jenž byl dosazen 
do toho úřadu Mussolinim, byl sproštěn svých povinností a 
dán do výslužby. Na jeho místo nastoupil Signor Angelini, 
příručí náčelník odboru. 

"Direktorium fascistického hnutí" skládající se % jede
nácti členů bylo ustanoveno premierem Mus.solinřm, bylo o-
známeno Stefaniho tiskovou kanceláří dnes odpoledne na zá
kladě spolehlivých informací. Toto direktorium zřízeno za 
tím účelem, vysvětluje se v oznámení, "aby bylo zajištěno, za 
síly fascistického hnutí bude používáno v aouhlaau s direkti
vou jeho vůdců." 

Zmizení poslance Matteotiho přivodilo veliké vzrušení 
v politických kruzích italských, zejména ovšem mezi fascisty, 
kteří dobře vystihují, že veřejné mínění mohlo by se obrátiti 
proti nim. Události posledních dnů vedly již k resignaci 
dvou vynikajících členů Mussoliniho vlády a nyní pak, dle 
zprávy patrně spolehlivé, celý kabinet nabízí svoji resignaci. 
Ustanovení onoho direktoria je důk;azem, že fascisté chápou 
vážnost situace a chtějí býti patrně v lepším postavení k od
rážení útoků, jež budou na ně činěny v souvislosti se zmize
ním poslance Matteotiho. 

ZATÝKANÍ SOCIALISTO, jslanče Sardelliho, pro pokou-
Řím, 16. června. — Policie Išení se vyvolání Btávky jako 

pozatýkala značný počet soci-;protestu proti únosu a zabití 
alistů, mezi nimi bývalého po-1 poslance Matteottiho. 

Portsmouth, Ň. H., 16. červ 
na. — Jinoch a dívka — tra
gické oběti osudu — jsou dr
ženi ve vězení okresu Rock
ingham obžalováni z přestou
pení zákonů zakazujících man 
želství mezi blízkými krevní
mi příbuznými. Dle sdělení u* 
činěného pěstounkou dívky/ 
jsou to bratr a sestra, ačkoliv 
oba měli za to, že jsou sirotky 
a neměli tušení, že stává mezi 
nimi hějaký poměr blízkého 
krevního příbuzenství. Jsou to 
osmnáctiletá Elizabeth Ruth 
Dart, adoptovaná dcera man
želů Charles H. Dartových z 
Newton, N. H. a devatenácti
letý Louis W. Rollins, adopto
vaný syn rodiny Earla Lang-
leyho z Candia, N. H. Někde, 
dle policie a jisté hluchoněmé 
ženy, která praví, že je jejicji 
matkou, jsou záznamy doka
zující, že jsou bratr a sestra, 
děti Mirandy Hollinsové, z 
Lee, N. H. Mladí lidé vzali sé 
nedávno a usadili se v Hamp
ton, N. H. Odpírají věřiti, že 
jfou bratr a sestra a dívka 
praví, že její pěstounka ono 
"odhalení" učinila ze zlosti, že 
se provdala proti její vůli. Ce
lá věc je vyšetřována úřady a 
proti mladým lidem nebyla do*, 
sud podána žádná formální 

aa 
bizny studentů a studentek čes Joe Žanour (25), Dorothy 
kého původu: Ernest Klásek Bauš (41), a Mildred Kundtzj 
(12), Mildred Kuban (17), (42). Zaiwijřemi laskavostí 

HROZNÝ ZÁHADNÝ ZLOČIN 

KOMUNISTICKÝ KONGRES V MOSKVĚ. 
ČESKOSLOVENSKO BUDOU NA NĚM ZA 

STUPOVATIŠMERAL A MUNA. 
a 

Moskva, 16. ěerma. — V plenární schůzi ©iéf^ďnfho vý 
konného výboru komunistické Internacionály bylo jmenová
no "presidium" komunistického kongresu, který za týden bu
de zahájen. Zinověv byl vybrán za předsedu. Stalin. Buchá 
rin a Trocký za zástupce Ruska. 

Zástupci jednotlivých zemí jsou tito: Německo: Broun a 
Gebhart; Francie: Train a Sellier; Itálie: Bordigha; Ceskoslo 
vensko: Šmeral a Muna; Skandinavie: Sheflor; Balkán: Ko-
larof; Polsko: Krajevski; Japonsko: Katayama; Indie: Roy; 
Anglie: Stewart; Amerika: Dann. Jako neQjdvislá: Clara 

'• "f ' ^ ' ». •; •;/ . Y » i * 3T ' f* l i % 4? 
Zetkinová, německá komunistka. » £ ífÍK\ ' H 

Program jednání vykazuje teilto pořad: Lenin a komu
nistická Internacionála. Činnost a taktika ^Výkonných vý
borů. Světové národohospodářství. Budoucí \spiěrnice. ' O 
taktice vzhledem k federačnímu hnutí dělnictva. Národnost 
ní otázka. Organisace. Propaganda, Fascism. Otázka ru
ské "inteligence". Hospodářské postavení Ruska. Selská 
otázka. Hnutí mladých komunistů. , Záležitosti, různých 
sekcí. Kooperativní družstva. Volba Výkonného výboru a 
předsedy. * 

Mount Clemens, Mich., 16. 
června. — Přikradnuv se k o-
knu obydlí, v němž dva muži 
a jejich manželky hrály v kar 

! ty, William Shields, neznámé-
|ho bydliště, zahájil střelbu do 
; světnice, usmrtiv jednoho mu-
jže a jednu ženu a zraniv man* 
jžela poslednější. Shields běžel 
ipak sto stop od místa zločinu 
a střelil se, zraniv se smrtelně. 
Jména mrtvých jsou: Pí. Es-
tella Erban, 271etá a její šva-

|kr Edward Erban, vlastník o-
|bydlí. Otto Erban, manžel mrt 
vé ženy, střelen byl do pravé
ho ramene. 

Til BALLONY SNESLY SE K ZEMI. 
JS MEZI NIMI TÉŽ ONEN AMERICANA KA 

PITÁNA HQNEYWELLA. 
Brussel, 16. června. Dnes do půlnoci ^zná^meno^ ,|e z 

ballonů podílejících se na závodění o Behnettův pohaři tři 
snesly se již k zemi. Kap. H. E. Honeywell, pilot americké
ho ballonu UncJe Sam, skončil svůj let blíže Rouenu; italský 
pilot, major Joseph Valle, u Feca'mpu, kdežto Angličan ma
jor Baldwin sestoupil u Auboue, blíže Briéy^ v 4®partmentu 
Meurthe-Et-Mozelle v 6 hodin večer. 

Dle odhadu provedeného na rychlo vzduchoplaveckým 
klubem, anglický ballon uletěl 130 mil, italský 162 a ame
rický 181. Mimo to spatřen byl druhý fcritsj^ý,ballon Mar
garet ve vzdálenosti 187 od Bciisselu. ' : * 

Depeše z belgického ballonu Prince Leopold, přinesená 
poštovním holubem, sděluje, že no« byla mlhavá a postup 
pozvolný následkem často se měnícího větru. Zkušenosti o-
statních vzduchoplavců byly asii podobné. Americký ballon 
Goodyear, řízený W. T. Van Ormanem, spatřen byl nad Lim-
merle dnes ráno. O většině ze sedmnácti ballonů nedošla 
žádná zpráva. *""* ' * ' 

ZFMĚTftfSENÍ NA 1AL-
KANC. 

Řím, 19. června. -^- Zprávy, 
došlé z Jugoslávie, sdělují o 
prudkých otřesech země na 
Balkáně. Nejsilnější otřes byl 
pocítěn v Bosně a Hercegovi
ně, kde shroutilo se několik 
domů a více lidí zahynulo, ne
bo bylo poraněno. Město Mos* 
tar v Hercegovině bylo stře
dem zemětřesení. 

Ve zprávách tisku se zdůraz 
ňuje, že tyto otřesy odpovídá* 
jí předběžnému sdělení geolo
ga Rafaela Bandaniho z Faen-
zy, který ve svých nedávných 
předpovědích o zemětřeseních 
v měsíci červnu předpovídal, 
že v brzku dojde k zemětřese
ní v středozemní oblasti, kte-' 
ré budou zejména pociťovány 
na Balkáně. 

URUGUAY PŘIJME RUSKÉ 
BĚ2ENCE. 

Ženeva, 16. června. — Al
berto N. Guani, uruguayský 
čleti Rady Svazu národů, o-
známil včera Nejvyšší radě, že 
ruští uprchlíci budou vítáni v 
Uruguay, jako vystěhovalcl. 
Řecko informovalo Radu, že je 
připraveno k dopravě 100.000 
Rusů kamkoliv, jelikož je $4* 
mĎže nadále výživová ti. 
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