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Dnes a zítra jasno, 
' zítra tepleji. 
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OPRAVEN? SEZNAM-£5 MRTVÝCH. 
MM VŠAK JE BEVATENáCT OSOB 

-• *t; * NO V LORAIN, 
SPUSTOŠENÉ MÉSTO POZVOLNA SE PRO 

;^V . : • BOUZl K NOVÉMU ŽIVOTU. f ; ^ 

. >•**• •-

'  \  * í " iv-
' i ' i h l '  
( : i  i ' f t  

) Lorain. O., 1. července. — Naděje, víra v lepší a &ťast~ 
budonenost zapudila zoufalství z myslí obyvatelstva lo-

minakého. Na mnoha 8tranách spustošené oblasti ozývalo 
je dnes zatloukání hřebíkft a řezání prken. ^ 
Jp< Dvě'třetiny města měly opětně světla dnes večer á mo
hly opětně používati plynu a čtyři tisíce ze 7,300 telefonů jest 
• činnosti. Pořádek pozvolna se vynořuje z chaosu a bedli
vým vyšetřováním zjištěno,' že mrtvých až dosud jest šedesát 
pět. Jeden z oněch šedesáti pěti skonal dnes ráno. V ne
mocnicích v tomto i v jiných městech jest ošetřováno asi 300 
osob, ačkoli všech, kdož utrpěli zranění za sobotního torná
da bylo bezmála 900. Z těch většina mohla býti propuštěna 
z nemocnic po prvním ošetření. Lidé s ovázanými hlavami a 
• berlích jsou všedním zjevem. 
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Dnes konáno bylo Čtrnáct dalších pohřbů, většinou je
nom u hrobů, neboť pohrobnické závody byly tak přeplněny 
neb poškozeny, že nelze jich používati a většina kostelů je v 
ssutinách. Poměrně málo osob súčastnilo se obřadů. 

Duch, jenž zavládá v tomto spustošeném městě, je pří-
•M) podivuhodný. Tolik lidí ztratilo své drahé, že ztráta do
mova neb tisíců dollarů znamená málo. Lidé, jichž obchody 
byly zničeny, objednávaly dnes již nový materiál. Ačkoli ob
chodní distrikt je dosud ve zříceninách, bylo. překvapujícím, 
jak velký počet firem otevřel. 

V divadle State, jež stalo se velikým hrobem v sobotu a 
línad dosud chová mrtvé, pracováno bylo po celý den pomoci 
parní lopaty. Ačkoli spousty cihel a jiného zdiva byly od* 
Mizeny, žádné další mrtvoly nenalezeny. 

V dnešní schůzi 25-členného občanského výboru bylo iá-
HÍfaii, aby guvernér I>on«b«y vydal appel o pomoc k celé ze
mi, ježto jedině v Lorain způsobeno za $40,000,000 škody. 
Dřívější odhady udávaly škodu mezi $25,000,000 a $30,000,-
000. Je však více než pravděpodobno, že tyto číslice budou 
značně zrevidovány, až provedeno bude bedlivé vyšetřováni 
odbornými znalci. Občanský výbor vejde ve styk s guverné
rem a komisí, kterou jmenoval a úředníky Amerického Čer
veného Kříže. Očekává se, že • na této společné konferenci 
bude vypracován plán rehabilitační akce. Dnes ohlášeny 
byly mayorem Hoffmanem první dary, mezi nimiž je $100 
od sboru Americké Legie v Omaze. ^ 

Prohlídkou kanálů provedenou vojenskými inženýry by
le zjištěno, že tyto jsou v dobrém stavu a zdraví veřejnosti 
lltmí ohrožováno z této strany. Rovněž z hlavního stanu stát 
ního zdravotního odboru, pod správou Dr. C. P. Robbinse. 
bylo sděleno, že podmínky všude jsou příznivé. Všem raně
ným dány byly injekce protitetanového séra a až dosud ne
byly oznámeny žádné případy strnutí čelisti, čehož lékaři nej 
více se obávali. Rovněž žádné případy neštovic se nevyskyt
ly, kromě jednoho, jenž. byl oznámen v sobotu před bouři a 
byl bezodkladně jsolován. v 

"Neočekáváme žádné epidemie, nicméně však podnikli 
|flme všechna možná ochranná opatření," pravil Dr. Robbins. 
"Voda je uspokojivá a rovněž mléko. Šest stanic, v nichž 
nléko je pasteurisováno, jest v činnosti od neděle." 

Gen. McQuigg pravil dnes, že vojsko opustí Sandusky 
fcftra, zde však zůstane nepochybně dlouhou dobu, ačkoli je 
možno, že některé oddíly sprostěny budou další služby před 
koncem týdne. 

Použe jedno tělo zůstává neztotožněno V márnici v Ely-
rii, ony ženy patrně asi 28-leté, která néjspíSe byla jednou i 
vaudevilníeh hereček, jež vystupovaly v divadle State v osud 
né sobotní odpoledne. Z nemocnice Mémbrlál v Elyrii bylo 
sděleno, že žádný z raněných, kteří tam byli dopraveni ne
zemřel a jest naděje, že všichni se pozdraví. 

li li 
AfcDIOVÉ VLNY ZAVINILY 

PRÝ VÝBUCH. 
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Bukurešť, 1. červenci,; «— 
Náčelník armádní signální služ 
by, gen. Negrei po delší studii 
došel k přesvědčení, že ne
dávná explose střeliva v zdej
ším ústředním arsenálu, uda
vší se 28. května, zaviněna by
la následkem střetnutí se dvou 
radiových vln. Není pochyby, 
ie vlna zdejší radiovou stáni* 
eí vypuštěná, srazila se ve vý
ši s vlnou od jiné stanice a pro 

merické bitevnici Mississippi 
podobnou srážkou radiových 
vln mohlo býti přivoděno a 
téhož názoru je též slavný i-
talský vynálezce Marconi. O-
ba znalci odporučují tudíž do
konalejší vládní kontrolu ú-
středních, velkých stanic radi
ových.  ' j - ;  '•  

' • ; mil {, •'•;>• • 
MONARCHISTA V ČELE BA-

YORSKÉ VLAJKY, 

Ir1-. 
"i ' s-V. v>A> / • 

Mnichov, 1. červencéV — Df. 
Heinrich Held, vůdce bavor-

* * v. 

měnivši se v miliony nevidi
telných jiskřiček, roznítila po 
&ár a výbuch v naznačených 
fdejáích zbrojovkách, za kte
réžto pohromy množství vojí
nů'bylo usmrceno. Gen. Ne-jzeiger" a byl před časem čle 
grei vyslovuje další p^esvědče- j nem městské 
ní, že i nedávné neštlfttí na a- i Pokládá se za 
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ské lidové strany, stal se před 
šedou bavorského ministerstva 
kteréžto místo nastupuje po 
Dru Knillingovi. Dr. Held je 
majitelem "Regensburger An-

*ady v fteznu. 
monarchistu. 
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ZÁBAVA PRO RANtNĚ Z VAljCY. 

i 
President a pí. Coolidge-ová uspořádali recepci pro vy 

sloužilce z vojenských nemocnic v okolí Washingtonu a ně
kolik tisíc veteránů těšilo se jejich pohostinství v krásných 
zahradách kolem Bílého Domu. President Coolidge je na 
tomto obrázku podepisující předlohur kterou bylo pofvoleno 
$5,800,000 na vydržování nemocnic, t nichž je pečováno o 
vuje tento obrázek. 

McADOO ZTRÁCÍ, SMITH NABÝVÁ SH 
TlílCETKláTE BYLO NUSOViKO BEZ

VÝSLEDNÍ V KONVENCI. 
POSLEDNÉ MÉL McADOO 415V2 HLASU, 

- SMITH 323V2. 
'*• — I • • i \ " ^ 
Utetr York, 1. července. — Williattf Cr.1 Á1^cifeoo"¥ržen 

byl zpět, jeho delegacy roztříštěny a pří třicátém bal lotu, po
sledním v draním sásedáirí konvence, m*t nrÉ^é hlasů než 
při prvním. Zároveft stoupenci guvernéra Alfreda E. Smitha 
začali postupovati ku předu, zvolna sice, avšak zdatně a vy
trvale a při posledním ballotu jejich kandidát; obdržel - více 
hlasu než kdykoli před tím. Výsledek třicátého ballotu byl 
následující: McAdoo 4151/2, Smith 323V2, Davis 126,/2, Co\ 
57. 

Jdfin W. Davis z Virginie, dřívější velvyslanec pro Vel
kou Britanii, vynořil se ze skupiny "černých koní", aby se 
stal otevřeně soupeřem McAdoo-a a Smitha, avšak postup je
ho byl zaražen při dvacátém hlasování a je velmi pochybno. 
nabude-li dfívější síly. Proti Davisovi vystoupil veřejně W. 
J. Bryan, když delegace státu Mississippi chystala se vrhnou-
ti proň své hlasy. ' Bryan prohlásil, že vzhledem k obchod
ním vztahům — společenství s firmou Morganovou — jeho 
kandidatura zabila by demokratickou stranu na západě a 
severozápadě, kde volba se rozhodne. „ 

Když dnes pozdě večer konvence se odročila, vůdcové 
zdáli se býti tak bezradní jako ostatní delegáti a žádná spo
lečná konference nebyla konána, jak obyčejně bývá, kdy po
litická konvence ocitne se na "mrtvém bodu". Stoupenci Me 
Adoo-ovi radili se sami a odepřeli doznati, že vyhlídky jejich 
kandidáta zle utrpěly při dnešním hlasování. Naopak Me 
Adoo-ův manager, David Eadd Rockwell z Ohia byl toho pře 
svědčení, že získají zpět delegace, které McAdoo dnes ztratil 
Až dosud nebylo žádných zn&mek vyjednáváni mezi dvěma 
oposičními tábory. 1 

Smithovi stoupenci byli nadšeni dnešním hlasováním a 
vyjadřovali důvěru, že zítra předstihne McAdoo-a; Jak dlou 
ho konvence vydrží pod přítomným napjetím je prostě otáz
kou. Zdali bude trvati déle než přes zítřek, jak zdá se více 
než pravděpodobno dnes večer, dosáhne nového rekordu co 
do počtu ballotů. Nebude sporu o tom, že McAdoo zle u-
trpěl dnes, avšak nebyl nijak vyřáděn a to se musí státi, má
li býti prosazena nějaká jiná nominace. Všichni vůdcové 
mimo McAdoo*ův tábor, jsou toho mínění, že je "hotov", a-
však pokud zůstane značnější počet delegací, jež odeprou 
přijati tento rozsudek, nikdo jiný nemůže zvítěziti. 

ci, kterou béřou se na vědomí 
obvinění vyslancova a vyslo
vuje se uspokojení s nedávným 
prohlášením sekretáře státu 
Hughese, že Spojené Státy ho 
dlají vzdáliti se z Haiti, jak
mile to možno bude vzhledem 
k závazkům, které na 3~bc vza 
ly. 

VELKÁ STÍ2NOST NA SPOJ. 
fTATV. 

* r •' 

Lyons, Francie, 1. července. 
Předloživ obvinění, že americ
ká námořní pěchota pobila ví
ce než 3,000 pokojných oby
vatelů Haiti, mezi nimi četné 
ženy a dítky a dokonce prová
děla bombovací operace, Dan
te Bellegarde, haitský vysla
nec pro Francii, zvítězil včera 
ve svém úsilí přivésti otázku 
americké okupace Haiti před 
Mezinárodní federaci společ
nosti národů v zasedání zde. 

Komise .zamítla, však. jeho 
resoluci vyjadřující sympatii 
obyvatelstvu Haiti. Na . místě 
to přijala jinou resolu-

•v * 'i-, i • > 
r * v . . ;  i 1  

ZABIL SE PM ÚTĚKU 
Z VĚZENÍ. 

Mansfield, O., 1. července. 
Raymond Sandem, 291etý, u-
trpěl zlomení krku a zemře 
následkem pádu s výšejBO stop 
při pokusu dostati se ze zá
padního křídla zdejšího stát
ního vězení včera. Sanders, 

+ • { 4 K & 

* PRESIDENTOVA SESTftE-
NICE. 

Toto je slečna Mary F. Coo-
ledgeova z Atlanta, Ga., hez
ká sestřenice presidenta Coo
lidge z jihu, jež byla hostem v 
Bílém Domě. Je to dcera man 
želů F. J. Cooledgeových a je
jí děd jmenoval se "Coolidge" 
avšak při započetí jistého no
vého obchodu tiskař na všech 
obchodních listinách a dopis
ním papíře spelloval jeho jmé
no "Cooledge." Než aby nesl 
ztrátu spojenou se zahozením 
všeho toho papíru, rozhodl se 
podržeti jméno "Cooledge", 
které i syn jeho zděHil. 

jenž si vysluhoval trest pro 
loupež a George Anderson pře 
pilovali mříže v oknech a 
chtěli se spustiti po provaze 
dolů. Provaz vydržel Anderso 
na, jenž unikl, avšak přetrhl 
se pod tíží Sanderse, když za
čal spouštéti se po něm dolů. 

Z KRAJANSKÉ ČERNÉ KRO
NIKY. 

Chicago, 1. července. — Při 
koupání v jezeře ža prudké 
bouře zahynul zde Antonín 
Kofroň, 291etý. Byl vržen mo
hutnou vlnou na skalisko a u-
trpěl smrtelné zranění. Zůsta
vil po sobě bezdětnou munžel-
ku. ( • ••• 

St. Louis, 1. července. — Při 
chytání ryb s malého prámu 
na jezeře Creve Coeur spadl 
do vody 461etý Otto Tockstein 
a utonul. Byl s ním zároveň 
jeho 221etý syn* kterému se 
po chvíli podařilo otce vytáh-
nouti, avšak úsilí přivésti jej 
k života osvědčilo se býti mar 
ným. 

ZLEVNĚNÍ TELEFONNÍCH 
POPLATKŮ NA VĚTŠÍ 

VZDÁLENOST. 
Telefonické zprávy na větší 

vzdálenost bude možno po 
dnešní půlnoci zasílati levně
ji následkem Odvolání fede
rálního poplatku. Dosavadní 
poplatek až do 50c snížen jest 
o 5c, při poplatcích vyšších 
pak o 10c. 

Dle nově sazby platiti se 
bude při telefonování do Wil-
loughby 15c místo dosavad
ních 20c, do Élyria 2Óc místo 
25c, do Cantonu 45c (50c), 
do Youngstownu 55c (65c), do 
Toleda 75c (85c) a v tomtéž 
poměru platí sazba i "pro mě
sta jiná. ř 

BOUŘLIVÁ DEMONSTRACE V TOKNi 
BYLA ZA Ní ^TRŽENA VLAJKA NAi 

AMERICKÝM VYSLANECTVÍM. 
JAPONSKÉ ÚŘADY VYJADftlLT N 

HLUBOKÉ POLITOVANÍ. 
Tokioi 1. července. —Stržení americké "*!«ffcy. Ibad bu* 

eřovou veltfý&fíínectví Spojených Států neztotož#|bnýj£ř'Japon-
cem zde dnes, stalo se předmětem jednání ve ÉMTOu a nepo» * 
chybně zvláštní schůze kabinetu bude svolána^^ ** * í* 

Zpráva o příhodě této byla podána premiéru Katovi bě» ^ 
hem zasedání sněmovny poslanecké. Se zahraničním mini* 
strem Sideharcu a ministrem vnitra Wakatsukim, "premier o* 1 

kamžité opustil zasedací sál a konal s nimi konferenci, jaké 
kroky měly by býti podniknuty. Policii bylo nařízeno be.^i * 
vé pátrání po muži, jenž vlajku strhl a důkladné vyšetřováni; 
všech fásí afféry, zdali byl to pouze nerozvážný čin jednotliv 
ce neb zda se jedná o promyšlený plán drážděni au ráže ní 
Američanu.' 

Formální prohlášení v té věcí bylé vydáno zahraničním 
ministerstvem, v němž se praví: 

"Muž patrné asi 27-letý tajně se vloudil na pozemek ob
klopující budovu amerického velvyslanectví, stáhl vlajkú a 
zmizel. Čin tento byl spozorován několika policisty, kteří, 
byli tam vysláni konati službu následkem proti-americké de* 
monstrace, jež byla v proudu ve městě od rána. Policie pub 
stila se za oním mužem, ztratila však jeho stopu. Načež po
licie zahájila energické kroky k obnovení pořádku. Po pacha* 
teli se pilně pátrá." 

"Dobře chápu, eo Americká vlajka znamená americkému 
lidu", pravil zahraniční ministr Šidehara vůči správci ameri* 
lkého velvyslanectví, Jeffersonu Cafferymu, "a velmi lituji 
této příhody. Doufám, že americký lid věří, že není to výrav* í 
zem smýšlení myslících Japonců nebo že by mělo to scl^vále*^' -v •; 
ní naší inteligence neb zodpovědi^ch tříd." * > 

Z4>ý^ky vlajky, ayní- v : G a i U m e e #  iwr yMM 
tom, že byla stržena á odříznuti* nožem od motouzu, jimi 
upevněna byla k žerdi. * 

Ve sněmovně podána byla interpelace vzhledem k strže-' 
ní americké vlajky, na niž zahraniční ministr Sidehara odpo 
věděl: "Vláda velmi lituje této příhody a učiní opatření, aby 
se to nemohlo opakovati v budoucnosti." 

Chu Ji Šimuka, vůdce Keuseikai, nejsilnější strany v par 
lamenté, dřívější ministr vnitra, jenž interpelaci podal, v%, 
své řeči vyjádřil politování, že došlo k takové demonstraci ji 
žádal o vysvětlení ministra vnitra, "tak aby se předešlo kaž
dému nedorozumění na straně amerického lidu." 

Dnešní demonstrace, j-ež byly protestem proti americké"* 
mu výlukovému zákonu, byly dosti bouřlivé, avšak k žádným 
výtržnostem nedošlo a jedinou vzrušující příhodou byla ona? 
se stržením americké vlajky. . . 

V obou domech, sněmu, v jich prvním zasedání, přijatá4 

byla resoluce, kterou se vznáší protest proti americkému vý
lukovému zákonu, jenž prý ruší principy spravedlnosti a sto* 
jí v cestě sedmdesátiletého přátelství Japanu a Ameriky. Dá
le pak vyzývána je vláda, aby "podnikla takové kroky, jež 
situace tato vyžaduje." 

Vlastenecké spolky japonské nalepily po eelém niěsté 
návěští, v nichž t>e praví: 

"Japonci nikdy nesmí zapomenoBti 1. čirvenec, kdy A* 
merika vrhla Japanu ve tvář nesnesitelnou urážku. Vždycky 
pamatujte na toto datum. Připravujte se na takové kroky#r» 
jež vyžaduje čest země, až příležitost nadejde." -

Policie, jež střeží americké vyslanectví, konsuláfcj a ho* 
teíy, v nichž cizinci bydlí, byla sesílern, ;.-v- , ' * 

GASTON MEANS UZMÁN VINNÝM. 
BYL ŽALOVAN PRO NAPOMÁHÁNÍ WHI 

r SKOVÉMU SPIKNUTÍ. 
>  •  •  .  4  — •  >  \: *  f ř - 5 .  *  ,  

N'ew York, 1. července. — Gaston -B. Means, dřívější zři-. 
ženec vládního odboru spravedlnosti a jeho sekretář Elmer W, 
Jarnecke, byli dnes večer uznáni vinnými ze spiknutí s "boot*r:  

legry" k nezákonitému vyvážení whisky z distillerií. Poroty 
se radila hodinu. * 

Obhájcům Meaňse a Jarneckefoo byla dána lhůta do zítl| 
ka federálním soudcem C. E. Wolvertonem k podání případ
ných návrhů. Den k vynesení ortele nebyl určen. Oba mužf 
odvedeni byli po oznámení rozsudku poroty do vězení příru-^ 
čím maršálem Spojených Států. 

V obžalobách, jež byly vzneseny v 1923, Means a Jaivj 
necke viněni, že vešli ve spiknutí k odvezení padesáti sud& . 
žitné whisky ze Sam Thompson distillerie v Brownsville, Pa.* 
do jednoho skladiště v Pittsburgu. Vládní svědkové doka> 
zovali, že Jarnecke obdržel $15,097.60, s nimiž měl zaplatit^*. 
daň a odvézti whisky a z oněch peněz prý dostal Meaníi' 
$5,297.60. 

Whisky tato náležela Johnu W. Hubbardovi z Trentor^.^' 
N. J. ocelářskému magnátu a příteli sekretáře pokladny MeK; 
lona". Týž doznal během procesu, že. chtěl. "vysvobodifci* 
whisky /k účelům pití a že dal peníze C. W. Johnsonovl^. 
bývalému sládku z Úniontown, Pa., aby to provedl. ,Posléze, 
zmíněný zjednal si pak na pomoc Meanse a Jarneckeho. 
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