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Dnes a zítra jašněji 
a chladněji. 

ROČNÍK (VOL.) XIV. CLEVELAND, OHIO, V PATEK (FRlpAY), 25. ČERVENCE (JULY), 1924. 

KONFERENCE NA MRTVÉM BODU. 
NEMlŽE SE SNOMMNITI 0 PODMÍN

KÁCH NĚMECKÉ PÍJČKT. 
PŘES TO VŠAK STÁVÁ NADĚJE NA 

ZDÁRNÝ VÝSLEDEK. 

Londýn, 24. července. —- Ačkoli belgický premiér Theu-
nis a američtí zástupci na mezispojenecké konferenci vyna-
snažovali se ze všech svých sil o vyrovnání neshod, nedošlo k 
dorozumění mezi francouzským premierem Herriotem a bri-
tickými a americkými finančníky o podmínkách na zajištění 
půjčky, jež má býti poskytnuta Německu. Přes to však vy-
jadřována naděje, že v koncích dospěje se k dorozumění. 
Nov& dlouhá konference byla dnes konána mezi premierem 
Theunisem a Thomasem W. Lamontem, zástupcem Morgano-

' by bankéřské firmy. 
* ' . 

\ "Při všestranné dobré vůli," pravil jeden francouzský 
delegát, "najdeme cestu k rozluštění tohoto dvojitého pro
blému, poskytnuti záruky bankéřům a současně zachováni 
svrchovaných práv Francie dle smlouvy Versaillské." 

^ Bankéři sami nepředložili žádného návrhu, nýbrž pouze 
•dělili finačním odborníkům konference, co by považovali za 
náležité zajištění německé půjčky a očekávají, že příslušný 
návrh v tom směru vyjde z konference samotné. 

Herriot chce dostáti svému slibu, který dal při odjezdu 
z Paříže a sice že práva, jež Francie získala smlouvou Ver-
saillskou, nebudou nijak ohrožena a z té příčiny nechce uči-
niti žádných ústupků vzhledem k zajištění půjčky způsobem, 
jenž napřed chránil by bankéře a Francii teprve v druhé neb 
třetí řadé. Poukazuje se však, že v koncích Herriot přece je
nom se ví, až se ocitne před dvojím výběrem: Buď vrátiti se 
do Paříže úplně s nepořízenou nebo s vysvětlením, že učinil 
ústupky jedině z toho důvodu, aby zachránil Francii před po 
litickým osamocením a celou Evropu před dovými zmatky, 

* jež byly by k očekávání v případě zmařeni Dawesova pro-
,4,.. „-i-* ' •% ~ s*-

Rím, 24. Července. —• italský tisk nahlíží celkem pessi
mistic ky na dosavadní jednání v mezispojenecké konferenci v 
Londýně. A všude znatelným je protifrancouzský tón, neboť 
Časopisy obviňují Francii, že staví se v cestu uplatnění Da
wesova programu. "Serano" praví, že snad konferenci, uji
šťováním o panující harmonii na počátku týdne podařilo se 
klaniati veřejnost, nikoli však americké a anglické bankéře, 
kteří nepůjčí jediného centu Německu, pokud nedostane se 
jim ujištění, že nebude opakováno něco podobného jako bylo 
obsazení Iiuhrska francouzským a belgickým vojskem. Zmí
něný časopis zároveň obviňuje londýnskou konferenci, že z 
Dawesova programu učinila "nebezpečný politický plán". 

NEJISTOTA 0 SITUACI T BRASILII 
PANUJE MÍNĚNI, ŽE ZPRÁVY O UTRPÉ 

NÝCH ZTRÁTÁCH JSOU PŘEHNANÉ. 
Washington, 24. července. — Mezitím co v bojích mezi 

vládním vojskem a povstalci v Sao Paulo se pokračuje, odpo
rující sobě zprávy co do počtu zabitých a poraněných dochá
zejí do odboru státu. Vůbec o celé situaci v Brasilii panuje 
značná nejistota. V souhrnu zpráv vydaném dnes odborem 
státu se praví, že "panuje přesvědčení, že počet utrpěných 
ztrát je nadsazován", a dodává se: 

"Celkem převládá mínění, že nejméně 1,000 civili
stů bylo zabito, ačkoli odhady v Sao Paulo se různí od 1,000 
až do 4,000 zabitých a raněných. Mezi 70 a 80 osobami by
lo zabito á poraněno v A polo divadle v Brazu, jež bylo zasa-
ieno dělovou koulí £0. červenej. Divadlo bylo plno uprchlíků 
fř tu chvíli." 

Buenos Aires, 24. Července: — činnost na západ od Sao 
ftaulo brasilským federálnírf vojskem jest oznamována po
prvé v dnešních úředních dépeších brasilské vlády. Tyto 
sdělují o okkupaci Sorocaby, čtyřicet pět mil na západ od 
hlavního města státu. Panuje mínění, že úkolem tohoto voj 
Bka, jež bylo mobilisováno v jižní Brasilii jest, pop# upovati 
na sever a přetnouti spojení povstalců se severem a severozá
padem, odkud až dosud do&ávali většinu svých potravin a 
zásob vůbe$* • i *' S •V? S; O ft nu 

M OBĚTf PUMY V DIVADLE. 
Město Mexiko, 24. července. —- Počet mrtvých při po

plachu v divadle Eslava ve Vera Cruz může dosáhnouti tři 
ceti, dle zprávy obdržené z onoho města. Nejméně, dvacet 
dětí bylo zabito a padesát jiných osob poraněno. 

FILIPÍNSKÁ SflPIM V ČflWOSTI. 
Manila, P. I., 24. července. Sopka Babuyan Claro, 

tta Ostrově Babuyan, začala chrlili lávu a kamení 1. červen 
ěě, při £<mž dva domorodci bylj[.. .. • * .fW 
fiyla přinesena lodí Pathfinder. v^ 

NEJMODERNĚJS1 RYBÁfL 

Y 
(Cor** W.M.V.) 

HtETftNM NE$TESTÍ U 
KftlŽOMTCE. | 

BUDE PODNIKNUTO STÁTNÍMI, JAKOŽ 
ZOKRESNÍMI ÚŘADY, 

POUC1E PftEKAZIL 
SKOU OBÉŤ. 

JI 

ČÍSLO (NO.) 133. 

Oak Harbor, O., -24. července. — Dvojí .^vyšetřování n^ 
***' Pikejte. 
SHi, zó4 zalMjeno zftra ráno. 

Jedno podniknuto bude státem na žádost guvernéra 
Ďonahey-ho, druhé okresním koronerem C. J. Yeisleym z 
Port Clinton. Účelem jich bude zjistiti zodpovědnost za tra
gedii na křižovatce Locust ulice, kdy osobní vlak dráhy New 
York Central velikou rychlosti ujíždějící, vrazil do trucku 
vracejících se výletníků, větftinmi dětí ze střední školy v 
Attica, O. ' 

Státní vyšetřování bude ve. léno Jam esem B. Duganem, 
sekretářem ohioské státní utilitní komise, jenž odejel do Oak 
Harbor dnes večer. Týž bude vyslýchati svědky, včetně zří
zence neblahého vlaku. 

Attica, O., 24. července. — Toto farmářské městečko, 
zkrušené katastrofou tak neočekávané naň dolehnuvší, chystá 
se k pohřbu svých mrtvých obětí neštěstí na křižovatce v Oák 
Harbor včera večer. Z raněných dvě dívky, Zora Hoffma-
nová a Vernita Lapardová, z nichž první má obě nohy pře
ražené a druhá zraněna je vnitřně, jsou dosud v nemocnici v 
Port Clinton, kdežto ostatní přivezeni domů. Pohřby konány 
budou zítra odpoledne a v sobotu a každého 7. nich celá osa
da se súčastnL 

Vedle hrůzy neštěstí vzbuzuje podivení s\|oho důvodu, 
že řidič automobilu Spangler, jenž po více roků l>yl vlakovým 
topičem, byl vždycky velmi opatrným, když so blížil k želez
niční křižovatce. ^ • 

Montreal, Kanada, 24. čer
vence. — Včasný příchod po
licie zabránil obětování bílé
ho dítka nějakému divnému 
Čínskému bohu, v mínění zdej 
ších úřadů. Obyvatelé na jed-
,»é postraiini_ulici vzrušeni bvli 
•včera časné ráno' 1 zvláštním 

ponurým zpěvem vycházejí
cím z jedné čínské prádelny. 
Když policie tam přikvapila, 
našla Číňana přecházejícího 
po světnici a tlačícího dětský 
kočárek, z něhož vycházel zá 
pach gasolinu. Policisté na
hlédli do kočárku a našli tam 
bílé dítko, jež bylo později 
ztotožněno jako llměsíčni 
Jennie Cohen. Její šatečky by 
ny napuštěny gasolinem. Dít 
ko bylo pohřešováno DO dva 
dny. Číňan, jenž odepřel vů
bec mluviti, byl zatčen a uvěz 
nčn pod zárukou $1.00. 

NEZDAŘENÝ POKUS O ZNI 
CENÍ VLAKU. 

TÍI MRTVÍ. JEDENÁCT PMMtlIÝCa. 
MIMO TO POŽÁR ZNIČIL OBCHODNÍ ČÁST 

- V RANGER, TEX. fr 
Ranger, Tex., 24. července. — Pokud mohlo býti zjiště

no, tři osoby jsou mrtvy, jedenáct bylo poraněno a tři jsou 
pohřešovány jako následek požáru, jenž včera v noci zničil 
skoro celý obchodní střed tohoto městečka, sa Škodou $1,-
000,000. 

6. E. Taylor, řiditel Home prádelny; N. Dr'McCrimmon, 
městský inženýr a Billy Wallace, 7-letý vnuk pí. Elmy Craid-
ové, majitelky hotelu McClesky, jenž byl zim en, přišli o ži
vot. Požár vznikl v tomto hotelu » plameny šířily se s tako. 
vou rychlostí, že hrozily zničením celé obchodní Části města 

Občané vyburcováni ze spánku a pomáhali lidem v Mc 
Clesky a Southland hotelu v zachránění se. Mnozí byli vy
neseni pomocí žebříků, kdežto jiní vyskákali " oken na dru 
hént a třetím poschodí, utrpěvše vážn/í zraněni. * 

Lyons, Francie, 24. červen 
ce. — Pokus o vyhození do po 
větří osobního vlaku na hlav 
ní linii mezi Paříží a Marseil
le učiněn , byl nedaleko odtud: 
Nfckolik /kťabic výbušného pra 
chu položeno bylo pod koleje, 
avšak póuže nepatrná část ex 
plodovala, jež způsobila* ma 
lou škodu. Původně se soudi 
lo, že atentát byl namířen 
proti ministru veřejných pra
cí Peytralovi, avšak později 
se zjistilo, že vlak, na němž 
tento se nacházel, přejel prá 
vě na opačných kolejích. Po
licejním vyšetřováním vyšlo na 
jevo, že pokus o vyšinutí via 
ku sosnován byl dvěma zločin 
ci, kteří se kojili nadějí na 
hojnou kořist tírti, že by olou 
pili mrtvé a raněné během vše 
obecného fcmatku po způsobe 
né katastrofě.: 

"SPUVEOLMST" vyštípíme 
Z "WORKERS PARTY". 

\ . > ' 

Chicago, 23. $0rvence. — Dnešní "Spravedlnost" přináší 
prohlášení nově zvoleného výboru a řiditelstva, v němž ozna
mují, že rozhodli se "vystoupiti z Workers Party a vrátiti se 
k dřívějšímu útvaru Marxistické Federace". Je to výsledek 
boje, který byj o list ten- veden českoslo
venským výborem Workers Party* T " 

POKUS O ZDVÍiENÍ LUSI-
TANIÉ. 

L • < '• 
r Londýn, Í4. července. 

Parník Lusitania, potopený 
německou ponorkou žá světo
vé války, má býti Zdvižen, dte 
sdělení Daily News. Má to 
provésti hrábé Larjdi, jemuž 
s£ podařilo zdvihnout! bitevní 
loď Goeben pro Turecko. 

NÁSTROJE SMRTI PŘED SOUDEM. 
VRAZI ROBERTA FRANKSE NASLOU

CHAJÍ LHOSTEJNÉ SVĚDECTVÍ. 
PROCES RYCHLE POKRAČUJE S VYHLÍD- / 

KOU NA BRZKÉ SKONČENÍ. 

Chicago, 24. července. — Během dnešního zasedání sou
du, jímž má býti rozhodnuto o životě neb smrti Nathana 
Leopolda a Richarda Loeba, vrahů Roberta Frankse, před
kládány byly části oděvu zabitého hocha a zároveň věcir jichž 
bylo použito při spáchání zločinu, / ' 

Dláto, jímž chlapec byl omráčen, provaz, jímž byl svá
zán, lahvička po lučavce, jež vylita byla na obličej hochův, 
aby ztotožnění bylo obtížným, rozbitý a vodou prosáklý p,f»-
cí stroj, na némž psány byly dopisy požadující výkupné od 
otce hochova, byly mezi předměty předloženými státem. 

Stopy, po lidské krvi byly nalezeny na šatstvu, dlátě, 
automobilové robě, na prknech v podlaze a na barvě auto
mobilu, vyprávěli chemikové soudci Caverlymu. Jeden pár 
spodků měl na sobě Loeb, druhý pár spodků, kabát a vy
soké boty Leopold večer 21. května, kdy mladý Franks byi 
zabit a jeho tělo vsunuto do vodního, potrubí na jižním konci 
města. Rovněž předloženy byly brýle nalezené na onom a*é-
stě, jež prvně uvedly policii na stopu Leopoldovu. 

Věci tyto podávány byly jedna za druhou soudci Caver-
iymu, jehož úkolem bude vyměřiti trest mladým vrahům. 
Soudce bedlivě prohlížel si každou z nich a činil si poznám
ky. Svědectvím nevyšlo ovšem na jevo nic, co dříve již neby
lo známo. Pozornost vyvolalo však včerejší prohlášení stát
ního návladního, že jistá část svědectví bude předložena je
nom soudci samotnému, ježto nehodí se pro veřejnost. 

Dnes bylo docíleno značného pokroku, neboť vyslechnu
ti dvacet dva svědci. Následkem toho státní návladní proje
vil mínění, že budou hotovi s případem se své strany snad jit 
v sobotu nebo zcela jistě v pondělí. Z méně než sto svědkůj 
kteří j«pu ria sezj}£jpu nÁvWyinicffi^ jb^lo 
čtyřicet sedm. Žádného z nich nepodrobila obhajoba kříŽo*' 
vému výslechu.. 

Po celý den obžalovaní lhostejně r/aslouchali svědectví, 
jímž líčeny byly podrobnosti jejich příšerného zločinu a ně
kdy si počínali, jako by se jich to ani netýkalo. Zítra bude 
podáváno svědectví o tom, jak policie byla uvedena na stopu 
vrahů a vrcholným bodem obžaloby zude čtení přiznání vrahů 

Velká právní bitva je k očekávání, až obhajoba začne s 
předvoláváním svých svědku, jichž výpovědi budou se vztaho 
vati na "míru duševní zodpovědnosti obžalovaných." Tu o-
všem stát předvolá své vlastní svědky a mimo to zaujme sta
novisko, že svědectví a šílenství obžalovaných je nepřípust
ným, když jednou přiznali st* k vině. 

ŠEST PORANĚNÝCH Piti SftíCENf 
SEM0STU. 

Dayton, O., 24. července. •— Pod spojenou tíhou dvou 
trucků, z nichž jeden naložen byl pískem, most pnoucí se 
í>řes Wolf Creek ve West Dayton, se probořil. Oba stroje, 
jakož i automobil, v němž jela pí. Lillie Brownová se svým 
synem Haroldem, propadly se do potoka. Šest osob bylo po
raněno a mimo to policie pátrá po třěch hoších, kteří se kou
pali blíže onoho místa krátce před před tím, než nehoda se 
stala. 

VELIKÁ LOUPEŽ KLENOTfl. 
; Detroit, 24. července. — Tři bandité dnes v poledne pře

padli Jacoba Mazera, člena zdejší velké klenotnické firmy a 
unikli s klenoty v ceně asi $12§,000, které prvně zmíněný u-
kazoval Jacku Wolfovi, majiteli Capitol Jewelry Shop. Dva 
muži, oba ozbrojeni, vešli do krámu a třetího nechali na 
stráži u dveří. Ani slova nebylo promluveno. Mezitím co je
den z banditů míři revolverem na Mazera a jeho klerka, dru
hý zmocnil se klenotů a pak oba vybéhli z obchodu.a zmizeli 
v čekajícím na ně automobilu. . 

DáNOVÉ PORAZILI ČECHOSLOVÁKY. 
Kodaň, 24. *července. — Dánsko získalo první vítězství 

V předběžných vyřaďovacích tennisových závodech o Davi-
sův pohár. V prvním utkání Erik Wurm z Dánska porazil 
Ladislava Žemlu z Československa, 6—2, 3—6, 6—4, 10—8. 
V druhém Axel Petersen z Dánska porazil F. R. Rohrera z 
Československa, 3—6, 7—5, 6—0. 

"MEZINÁRODNÍ" SŇATEK. 
Římr; 24. ČWrvence. — Slečna Felicite Oglesbý, dcera ze

snulého místoguvernéra illinoisského Richarda J. Oglesbyho, 
byla oddána zde dnes ráno s hrabětem (Áliesandro.. Cenci Bo-
lognettim. Zasnoubení jejich oznámeno bylo minulý měsíc a 
sňatek byl vývrchqlenjjn romance, j^ž^Zj^počala v Římě před 
několika léty. 
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