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; » demokiatkké KOKVEHCI JÚ 
42KRÁTE HUSOVÁHO. 

BRYANOVO THEATRÁLNl VYSTOUPENI 
í; * MINULO SE ÚČINKEM. > 

New York, 2. července. — McAdoo-ovy šiky zahájily 
IVůj veliký a konečný nápor na získání prezidentské nomina
ce v dnešním večerním zasedání národní demokratické kon
vence. Poprvé podařilo se jim překročiti 500 linii se svým 

, kandidátem a s napjetím všech sil probíjeli se k vétáině. 550, 
' % tom přesvédčení, že jakmile bylo jí jednou dosaženo, nic 
Xtfemohlo by zabrániti v postupu k dvoutřetinové vétšině, 732, 
á nominaci. v ^ 

Avšak šiky oposice obstály proti útoku a konvence od
ročila se dnes krátce před půlnocí na 10. hodinu zítra ráno, 
když byla vrhla svůj 42. bezvýsledný ballot. Smith udržel se 

?#d 300, kdežto Davis z West Virginie klesl daleko pod 100. 
Manageři jednotlivých kandidátů dosud nebyli hotovi 

Sfchájiti kompromisní konference a vůdcové nevědéli o nic 
více, co budoucnost přinese než jednotliví delegáti neb diváci 
na galleriích. Bylo zřejmo, že bude k tomu zapotřebí jeěté 
liejméně jednoho dne, aby se ukázalo, může-li McAdoo zví
tězili. Kdyby byl zastaven, jak dosud je očekáváno, pak 

l^tnith měl by svoji příležitost, * 

Konvence uvržena byla v nepopsatelné# ^vfravii éwew fWK 
m odpoledne, když William Jennings Bryan vyžádal si slo
vo a zaujav místo na platformě, během své řeči jmenoval 
Bédm mužů, které pokládá za pokrokové. Mezi těmi byl Mc 
Adoo a plánem Bryanovým nepochybně bylo strhnouti kon
venci pro tohoto kandidáta, než to se mu nepodařilo. Ostat
ní muži, již byli jmenováni Bryanem jako hodni demokrati
cké presidentské nominace, jsou: Dr. A. A. Murphree, z Flo
ridy, rektor státní university tamtéž; Joseph us Daniels, z 
North Caroliny, sekretář námořnictva v kabinetu Wilsonově; 
^eriHor Joseph T- Robinson e Arkansasu. vAdce demokratu* 
ké měhftiny v^enátě; senátor Šamuel Ralston z Indiány, E. T. 
Meredith, bývalý sekretář zemědělství, z Iowy, bratr Bryan-

Hv, C. W. Bryan, guvernér Nebrasky a senátor Thomas J. 
Walsh z Montany. 

Bryan nezmínil se o guv. Smithovi, J. W. Davisoví, se-
Ifijítoru Underwoodovi, J. M. Coxovi z Ohia, Carteru Glassovi 
* Virginie a guv. Albertu C. Ritchiem z Marylandu, rovněž 
^iresidentských kandidátech, což znamenalo, že je za pokro
kové nepokládá. ~ 

Když se Bryan dostal k McAdoo-ovi, propukl na gallerfi. 
Obsazené z velké většiny stoupenci Smithovými nevyličitelný 
fev a z toho ozývalo se volání "Oil, oil, oil", čímž naráženo na 
profesionelní styky McAdoo-ovy s olejářským magnátem Do-
henym. Někteří z delegátů volali "k pořádku", ježto dle je
jich mínění Bryanovi nemělo býti uděleno slovo během hla
sování. Za této vřavy, když několikráte musel ustati v řeči, 
Bryan zachoval si chladnou rozvahu a na jeho obličeji po-

' .Stával úsml^i 

Byl to smělý úder. Nikdo jiný v demokratické straně 
nebyl by se mohl toho odvážiti a podobná scéna nebyla by 
vůbec možnou v konvenci republikánské. 

Skoro všichni delegáti stáli, když Bryan prvně- ^jpslov!! 
jméno McAdoo-ovo. Jenom z té okolnosti, že mávali prapor
ci a hedvábnými šátky delegáti McAdoo-ovi mohli býti roze-
znáni od ostatních. Pro povstavší vřavu nebylo slyšeti ani 
ftlova. Gallerie syčely,> pískaly a tropily vůbec všemožný po
vyk. Dokonce voláno "ven s ním", kdežto někteří z delegátu 
požadovali vyklizení gallerií. Vzalo to dosti dlouho než před 
aedovi, senátoru Walshovi, se podařilo zjednati aspoň poměr
ný klid a Bryan mohl skončiti svoji řeč. 

Ačkoli Bryan svým vystoupením zle podráždil opowici a 
nepodařilo se mu strhnouti konvenci, jako v r. 1896 pro sebe 
t v r. 1912 pro Wilsona, přece jenom McAdoo-ovi pomohl, 
jftebot' týž po řeči'Bry a nově dosáhl své největší síly. Bylo to 
při 40. ballotu, kdy hlasy rozděleny byly mezi hlavní kandi
dáty jak následuje: McAdoo, 505^, Smith 317 V^. Davis 70, 
Cox 55. Výsledek 42. ballotu, posledního dnes v noci, byl: 
llTcAdoo 503 4/10, Smith 318 6/10, Davis 67, Cox 55; Ostat-
ní hlasy byly roztříštěny mezi několik kandidátů, pro něž 
fpd samého počátku hlasovaly jenom delegace jejich států. 

Při odročení konvence se proslýchalo, že některé delega
ce, jež se přiklonily k McAdoo-ovi, opustí jej zítra. Přes to 
*$ak v táboře McAdoo-ově zdála st převládati optimistická 

. Bálada. 
x 

.VUJKY. 
Tokio, 2. července. — Rihei Okada, Žl-letý, byl zatčen v 

Osacé dnes na obvinění, že strhl vlajku s budovy amerického 
vyslanectví zde včera. Policie tokijská tvrdí, že Okada je 

x členem spolku na zamezení bolševismu a že byl ztotožněn ja^ 
ko jeden z tlupy, jež přepadla residenci viscounta Goto 27. 

% prosince minulého roku. Na čin, z jehož spáchání Okada je 
obviněn, ukládá japonský zákon až dvouletý žalář. 
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POMOCNÁ AKCE V 

ÚPLNĚ ČEIVENÉM8 K 
REHABILITACE OBÉTÍ BOUŘE VYŽÁDÁ 

"' SI MILLIONY DOLLARU. •5 
I" 

» 

Celá pomocná akce a rehabilitace spustošených oblastí 
v severním Ohiu, včetně Lorainu, Sandusky a venkovských 
krajů, byla předána včera večer guvernérem Donaheym po
m o c n é  k o m i s i  n á r o d n í h o  Č e r v e n é h o  K ř f a e ,  k t e r á  i p ř e V z a l a  ř í 
zení dnes v 7 hodin ráno. 

Červený Kříž věnoval $50,000 do pomocného fondu a 
mimo to bude hraditi všechny administrativní výlohy. Fondy 
pro úlevu budou sbírány guvernérovou komisí, jejíž předse
dou je D. G. Wills, předseda řiditelské rady Federálns jr>serv-
ní banky. Na dnešní schůzi komise v hotelu Cleveland bude 
jednáno o tom, jak velké částky bude asi třeba-na práci po
mocnou a rekonstrukční. . 

Jak mnoho peněz bude třeba na provedení programu 
Červeného Kříže, v němž pomýšleno je na rehabilitaci každé 
rodiny ve finanční postavení, v jakém byla než tornádo spu-
stošilo severní Ohio, nebylo dosud jisto včera večer; Tázán 
byv, zda částka ta bude $1,000,000 neb $30,000,000, Henry 
M. Baker, národní direktor pomocného fondu Červeného Kří
že, jenž bude v čele akce zde, pravil, že bude to blíže první 
číslice nežli pohlednější. 

Předvídaje, že Červený ÍCříž bude požádán*!aby převzal 
pomocnou akci, J. Arthur Jeffers, řiditel washingtonské divi-
se oné organisace, přivezl již dd Clevelandu sbor assistenťů, 
kteří byli ubytováni v hotelích Statler a Cleveland včera ve
čer. Dnes ještě v časných hodinách ranních pracoval na or-
ganisaci svého štábu. Všechny fondy budou procházeti ru
kama p. Willse a Červený Kříž slíbil, že bude vydávati občas 
né finanční výkázy, jak práce bude pokračovati a při její 
skončení přísežný výkaz bude doručen guvernérově komisi. 

Vůdčí občané lorainští na schůzi v onom městě, kterou 
konali společně s komisí, žádali zdvořile sice, nicméně pev
ně, aby k celému národu vydána byla výzva o pomoc. Obá
vali se, že nesejde se dosti peněz, zda bude apelováno jenom 
na Ohio a dále vyjádřili obavu, že na tragické • potřeby mě
sta bude zapomenuto, nebude-li jednáno rychle. Guvernér 
Donahey učinil to jasným, že ačkoli jeho provolání onehdy 
vydané, bylo adresováno jenom občanstvu ohioskému, požá
dá presidenta Coolidge, aby vyzval celou zemi k pomáhání a 
mimo to svolá sněm do zvláštního zasedání, uzná-li to komise 
za nutné. Státní i národní banky ve státě již přijímají milo
dary a je pravděpodobno, že k rozhodnutí rozšířiti appel na 

•celou zemi, dospěje se dnes. Na včerejší schůzi komise bylo 
mimo jiné rozhodnuto, na odporučení clevelandského inženýr 
ského sdružení, požádati presidenta Coolidge, aby poslal ar
mádní aeroplány z Dayton k zhotovení map a fotografií kra
jiny, jež musí býti znova vybudována. 

Pí. Frank W. Reilly-ová z Avon dovolávala^ u komise 
pomoci pro své farmářské sousedy, z nichž mňoží přišli o 
výsledek celoživotního přičinění při sobotní katastrofě. 

>r!K .V' - : • tup, 

Po obědě komise zajela do Lorain a ztrávila dvě hodiny 
inspekčí spustošené' oblasti. ' Pak následovala dvouhodinová 

; schůze s místním pomocným občanským výborem. Bylo zřej 
! mo, že Lorain přeje si appel k celém ty. nýc>d u, JUay oy. Georgf 
* Hoffttian0fl^KeSekftedrjcfe L. Clitsch a soudce W. B. 
IThompson, všichni usilovali, aby bezodkladně celá země byla 

požádána o pomoc a^při tom všichni děkovali Clevelandu a 
guvernéru Donahey-mu za pomoc, jež až dosud byia po
skytnuta nešťastnému městu. 

Státní auditor Tracy je přesvědčen, že mimořádně zase
dání sněmu je nutným, má-li býti městu pomoženo. Lorain 
a školní distrikt dosáhli již meze bondové zadluženosti á je
nom na opravu neb znovavybudování školních budov bude 
třeba $400,000. 

Skoda, již tornádo natropilo, nebyla až ani při
bližně přesně zjištěna. Číslice, které až dosud byly uveřej
ňovány, jsou pouhé odhady jednotlivců. 
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30.000 NA LEGIONÁŘSKÉM SJEZDU. 
VZDAL HOLD PRES. MASARYKOVI, JENŽ 

ODPOVÉDĚL VŘELOU ftECÍ. 

Praha, 1. července. (Kabelogram ,Č. S. T. K.) —. Sjezd 
československých legionářů odbývaný v Praze shromáždil 
na 30 tisíc legionářů z celé Republiky, Vídně a Ameriky. V 
neděli, dne 29. června usjpořádán manifestační průvod nu 
Staroměstské náměstí, kde legionářský poslanec Dr. Patejd! 
přečetl-manifest legionářů, v němž mezi jiným se praví: "Če
skoslovenská Řepublika splní své poslání a stane se silnou, 
bude-li pokrokovou dle washingtonské resoluce a bude-li dbít-
ti důsledně ústavou zaručených svobod politické demokracie." 

Manifest žádá svobodu, rovnoprávnost všech církví, od
loučení jich od státu, provedení sociálních a hospodářských 
relorem, zabezpečení opravdové demokracie a duševního po
kroku v státní správě a školství, zlepšení životních podmínek 
všeho pracujícího lidu. » 

Na hradě holdovali fíčastnfei < Présiftentu wpubliky 'Ma
sarykovi, který v děkovné řeči prohlásil: "Mám největší ra
dost, že jste všichni pohromadě. My legionáři jsme si vědo
mi co chceime vykonat pro národ, toto vědomí ukládá nám 
povinnost budovati Republiku v ideách pravé svobody, rovno 
sti a bratrství. K tomu jsou povoláni všichni, kdo pochopili 
ideu československého národa. My legionáři bfezr výpírtavó-
sti smíme říci, že jsme byly nejúčinnější složkou a silou ve 
znovuzHzování státu, což nám ukládá povinnost vyšší, tím 
vyšší, že máme zásluhy, které si neosobujeme, ale které celý 
národ uznává. Očekávám od každého z Vás, Bratří, že kaž
dý na svén místě budete pracovati v duchu legionářském." 

President súčastnil se všech odpoledních slavností v pru 
vodu min. předsedy Švehly, ministra zahraničních ;Věcí Dra. 
Bd. Beneše a oátatních členů vlády, f <$•'• «;• 

Z KMSTUNIEJTMIE SE OSLO. 

Kristiánie, 2. července. — Kristiánie, hlavní město Nor-
véžska, vrátí se k svému starénju jménu, Oslo; na 1. ledňa 
příštího roku. Návrh tento, o němá dlouho se jednalo, byl 
konečně přijat parlamentem Včera.' " 

ODMÍTAJÍ ZODPOVĚDNOST 
NĚMECKA ZA VALKl|. ^ * 
Berlín, 2. července. — 

aLupcl siioch. cěrueckích- ̂ tta 
jak»ž i poselstva ze všech ú-
zemí, oddělených od Německií^" 
versailleskou mírovou smlouH" •* 
vou, shromáždili se dnes v říš
ském snému, aby vzpomínali 
pátého výročí podepsání ver
sa illeské mírové smlouvy. Té
to smuteční schůzi předseda! 
kancléř Marx. Zahraniční mír 
nistr Stresemann a ostatní čle
nové kabinetu byli přítomni. 

Schůze vyvrcholila ve slože
ní přísahy přítomných, že "ne
ustanou ve snaze své, dokud 
nebude hanlivá předstírka o (  

vině Německa na válce odstra
něna." Zahraniční ministr Stre I 
semann slíbil zahájení úřední
ho tažení proti této předstírej \ 
ce. Prohlášení Stresemannov^ ] 
bylo uvítáno bouřlivým souhl^...., 
sem všech stran. Mezi řeční^, 
ky byli dr. Bernhard Dern-
burg, kdysi německý osadní 
ministr, později neúřední vy
slanec Německa ve Spojených 
Státech, kde řídil německou 
propagandu, prof. Wilhelm 
Kuhl a mnozí jiní. kteří ve
směs mluvili o ochotě Němec
ka splniti reparační povinno
sti do krajnosti, ale prohlásili, 
že žádají, abv svět poznal, že 
"Německo přijalo článek ver-i 
sailleské smlouvy o vině na vál 
ce ,z donucení a že Německu 
musí býti jeho, čest vrácena." 

ŽÁDAJÍ LA FOLLETOVU 
KANDIDATURU. , 

:v 
; v, ^ rj. ^ • *• v-*' 

Washington, 2. července. — 
Petice, která- prý nese podpi
sy sta tisíců občanů, žádají
cích senátora La Folletta, aby 
se ucházel o presidentství, bu
de mu předložena tento týden. 
Podpisy získával zvláštní. vý
bor, sídlem , v Chicagu a pe
tici nepochybně doručí wiscon 
sinskémtt.»eí*4kw?* T. Ra
leigh. 

ZÍTRA VYJDE 
" S V Ě T "  

V 7 HOD. RÁNO. 

rí« xstííí, '$t jwía&Í , 


