
Ruzné.
Neocekávaný vývoj udá-

lostí zdá se nasvedcovati vel-
kým obratum v politice Fran-
cie v dusledcích nedávných
voleb a zavraždení presidenta
Doumera. V prvé rade je to
stanovisko socialistu, kterí tvo-
rí spolu se skupinou radikál-
ních socialistu Herriotových
rozhodující cást levého krídla
poslanecké snemovny. Ohlá-
sili politický program, který
ale muže býti neprijatelný
Herriotovi. V dusledcích toho
budou težkosti s jejich spolu-
prácí na utvorení nové vlády.

Druhou událostí, jež má roz
hodne znacný vliv na celkovou
situaci Evropy je zpráva, že
Francie záhy se vzdá své vo-
jenské konvence s Polskem. To
bylo by první odpoutání se
Francie od jejich menších spo-
jencu ve strední Evrope, k
nimž patrí i CSR.

Francouzský gen. štáb posta
vil se proti dalšímu spolku s
Polskem ze strategických du-
vodu. Francie prý nebyla sto
primeti polského diktátora
Pilsudského k tomu, aby hlav-
ní síly i válecný materiál sou-
stredili na hranicích Nemecka.
Pilsudský považuje za hlavní
nebezpecí své zeme Rusko, již
také vzhledem k své celé život-
ní zkušenosti.

Podmínky francouzsko-pol-
ské dohody jsou tajné ale byla
vždy prohlašována pouze za o-
branný spolek. Její platnost
vyprší 20. cervna, nebude-li
obnovena.

Požadavky socialistu na Her-
riotovi jsou následující:

Zmenšení rozpoctu na zbro-
jení asi o 6,000 milionu fran-
ku; zavedení národního pojiš-
tení v nezamestnanosti; zaru-
cení, že jízdné na železnicích
nebude zvýšeno. Socialisté
neuvedli požadavku o snížení
nemeckých reparací, jak se o-
cekávalo. Tvrdí ale, že tyto
jejich body musí býti prijaty
nebo zamítnuty radikálními
socialisty.

Ministr financí Antonio
Mosconi, prohlásil, že vláda
Mussoliniho pujde strední ce-
stou. Neprikloní se k tem,
kdož se domáhají financní rov-
nováhy za každou cenu, ani k
onem, kdož tvrdí, že není ji
treba dbáti, venuje-li se patric-
ná pozornost národnímu ho-
spodárství.

V žádném prípade Itálie ne-
užije inflace k vypršení svých
obtíží financních, jež dle neho
stávají se stále vážnejšími a
dalekosáhlejšími.

Schodek na konci letošního
brezna obnášel již 113 milionu
dollaru a bude ješte vetší na
konci fiskálního roku, 30. cerv.
na t. r. Na príští rok pocítá se
již s deficitem asi 84 milionu.
Ministr pravil, že tato situace
se sice nesrovnává s jeho zása-
dou o rovnováze mezi príjmy a
vydáním, ale, že za dané situa-
ce musí tato zásada býti brána
méne prísne, byt ovšem neby-
lo žádného úmyslu vzdáti se jí
docela.

Strední cesta, o níž se mini-
str zmínil, záleží patrne v tom,
že se užije prepsané vnitrní
pujcky z dubna t. r., v obnosu
asi 100 mil. dolaru k úhrade
deficitu státního hospodárství.
Ale i po této operaci bude ješte
další schodek asi 50 milionu
dollaru, vzniklý hlavne zvyšo-
váním nákladu samosprávy a
poklesem výnosu cel a prodej-
ní dane. V žádném prípade a-
le Itálie prý nebude hledati za-
hranicní pujcky.

Dne 16. cervna, zahájena
bude mezinárodní konference
budou na ní míti hlavní slovo,
v Lausanne. Velmoci jsou od
sebe dosud tak daleko jak by-
ly kdykoli dríve. Velká Brita-
nie hodlá se domáhati sma-
zání jak náhrad tak meziná-
rodních dluhu. Francie by
svolila k prodloužení mora-
toria pro nemecké reparace, a-
le dluhy Americe chce platiti
jen v té výši, kolik sama dosta-
ne od Nemcu, Nemecko pevne
stojí na svých drívejších pro-
hlášených, že reparací platiti
ani nemuže ani nechce. Spoj.
Státy, které zastoupeny nebu-
dou, ale s nimiž se bude neofi-
cielne jednati, nechtejí zase
dovolit, aby se o mezinárod-
ních dluzích vubec mluvilo.

Jakkoli jest úredne zahájení
16. cervna, sejdou se zástupci
všech techto vlád v Ženeve již
v první polovici cervna a polo-
ží základy k jednání, to jest
vlastne pokusí se o to. Theo-
ricky bude to schuze pro od-
zbrojení, ale bude se jednati
hlavne o financích. Vyhlídky
jsou, že se nedocílí niceho a že
se nikdo z úcastníku ani nehne
aby ostatním vyhovel.

V Tokio japonský mini-
sterský predseda Tsuyoshi I-
nukai byl tlupou dustojní-
ku ve svém byte zavražden.

Spiklenci, cleni to tajné
militaristické organisace, jež
prede dvema mesíci sprovodila
se sveta známého velkoprumy-
slníka barona Takuma Dana,
se vedrali násilím do premiéro-
va domu a chladnokrevne jej
skolili dvema ranama z revol-
veru, když jim vyšel vstríc?

Skorém soucasne bylo za ve-
dení dustojníku armády a lod-
stva spácháno nekolik bombo-
vých atentátu na domy vyso-
kých státních úredníku. Je-
den byl namíren na palác pre-<
miera Inukaie, druhý na japon
skou národní banku, tretí na'

dum ministra zahranicních ve-
cí Kenkichi Yoshizowy a ctvr-
tý na palác admirála Kantaro
Suzukiho, mikadova to komo-
rího. Spiklenci neušetrili ani
budovy Mutsubushi banky a
dum hrabete Makino, strážce
peceti a duverného panovníko-
va rádce. Na posléze zmíne-
ných budovách však byla vý-
buchem pekelných stroju zpu-
sobena jen nepatrná škoda.

Nejvetší rozruch, ješte snad
vetší, než zavraždení minister-
ského predsedy, vzbudily ná-
jezdy dustojníku na policejní

riditelství, jehož budova se na-
chází práve naproti mikadove
paláci, a na hlavní stan liberál-
ní strany. Do policejního ridi-
telství se vedrali spiklenci rov-
než násilím se zbraní v ruce a
vystrelili nekolikráte z revol-
veru. Kulemi byly tri osoby
zraneny. Spiklenci se vzdali
policii.

—Na dalekém východe je
znacne zneklidnení vyvinující-
mi se pomery a napetím mezi
Ruskem a Japonskem. Zdá
se, že obe zeme jsou nebez-
pecne blízko válecnému kon-
fliktu v Mandžurii. Japonské
authority shledávají príznaky
válecných príprav Ruska na
mandžurské hranici. Jsou to
zprávy o kopání zákopu, poklá
dání druhé koleje na cástech
trati sibirské dráhy, soustredo
vání vojska a létadel, potravin,
munice, opevnování ostrovu u
Vladivostoku atd.

Až dosud Rusko považovalo
severní Mandžurii za sféru
svých zájmu. Vojenské ope-
race Japonska a ustavení ne-
odvislého státu, republiky
mandžurské pod vlivem japon-
ským, zmenilo ovšem tuto si-
tuaci a dalo patrne prícinu k
urcitým opatrením vojenským
na strane sovetu. Rovnež za-
vrení odbocky japonské banky
ve Vladivostoku, spory, o ry-
bárská práva na Kamcatce atd
jsou další podklady k rostoucí-
mu napjetí v pomeru obou ze-
mí.

Japonský ministr války, gen.
Sadao Araki, mluvil nedávno
v Osaka. Prohlásil, že Japon-
sko v žádném prípade nevzdá
se své posice i príštích plánu v
Mandžurii a nic, že mu neza-
brání v jejich u skutecnení.
Odhady o tom, kolik vojska
mají sovety na dalekém výcho-
de se ruzní. Pocítá se na
75—100,000 mužu. Podobne
prý jsou pripraveny i ruské to-
várny na výrobu válecného ma
teriálu, vcetne i otravných ply-
nu.

Dojde-li ku srážce obou dá
se ocekávati, že Cína bude na
strane sovetu. Korea bude se
domáhati osvobození. Jistá
cást Japonska je si také vedo-
ma toho, že svetové verejné mí
není je proti Japonsku pro je-
ho poslední zásahy do Cíny.
To muže býti ovšem sovety do-
bre využito. Sovety mají
mádu 1,300,000 mužu a 1,600
válecných létadel jichž pocet
dosáhne 2,000 v roce 1933.

Francouzská policie vyše-
truje v prístavu Le Harve zá-
hadnou otravu francouzských
námorníku jedovatým vínem.
Celé posádky na nekolika o-
sobních a nákladních lodích
nemocnely za záhadných prí-
znaku, celkem pres tri sta o-
sob. První námorníci hlásili o
nemocnení již koncem prosin-
ce. Stežovali si, že je svedí na
celém tele, že ztrácejí vládu v
rukou aže jim slzí oci. Lékari
však na nich nenašli žádné
choroby a prohlásili je za si-
mulanty. Asi za týden prišlo
jich nekolik k lékarum a zase
lentokráte na nich byly nale-
zeny príznaky záhadné cho-
roby. Meli oteklé nohy, kuži
na chodidlech zrohovatelou,
ruce zataté a v ocích zánet
spojivek. Nemocných neustá-
le pribývalo a lékari nevedeli,
o jakou epidemii se vlastne jed
ná. Reditel bakteriologické
pracovny ve všeobecné nemoc-
nici v Le Harvu dr. Vincent po-
drobným dotazováním zjistil,
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že z námorníku jsou víc posti-
ženi topici než lidé s paluby.
V jejich stravování našel jedi-
ný rozdíl, že totiž topici dostá-
vají vetší dávku vína. Zacal
tedy zkoumati víno a zjistil, že
ve víne je tri až dvanáct mili-
gramu otrušíku v litru. Vel-
koobchodník, který víno lodar
ským spolecnostem dodával,
prokázal, že kupoval víno ze
Španelska a že u každé zásilky
bylo konsulární usvedcení o
rozboru. Prípad zpusobil mezi
námorníky velký rozruch.

Vojenské japonské úra-
dy oznamují, že v bitvách, kte-
ré byly.svedeny mezi Japonci
a cínskými povstalci u Yenki,
bylo 260 Cínanu zabito. Ztrá-
ty japanské se neoznamují, a-
le patrne byly také znacné.

Ministerstvo oznamuje, že
všecko vojsko korejské, které-
ho užívali Japanci v Mandžur-
sku a které tvorilo 20. armádní
sbor, bylo staženo k základ-
nám. Prícina se neudává, ale
dá se tušiti. Korejci patrne
nejsou Japancum dosti spole-
hliví. Japanci hledí si utvoriti
vojenské kádry z obyvatelstva
mandžurského, kterému staví
v celo vlastní dustojníky, ale
dosud se s tím nedodelali žád-
ných výsledku.

Válcení s povstalci jest ob-
tížné, ponevadž jejich hloucky
se rozbíhají a vedou válku
guerillovou. Nicí mosty, trha-
jí železnicní trate a prekáží do
prave. Tato jejich cinnost jest
nej znatelnejší mezi Kirinem a
Tanhua.

cínská vláda v Nankingu vy
slovuje presvedcení, že Japan-
ci odhodlali opustiti Šanghaj
jenom z toho duvodu, že potre
bují všeho vojska v Mandžur-
sku. Už dnes mají tam 100,-
000 mužu, ale daleko jim to ne
stací.

V meste Mariboru, Jugo-
slávie, zatceno bylo 14 vyšších
dustojníku pro porušení subor-
dinace, které muselo patrne
býti vážnejšího rázu, ježto
tam narychlo odejel ministr
války Stojanovic. Podle za-
hranicního tisku jedná se o
spiknutí proti režimu.

Když tento byl prozrazen,
jednomu z úcastníku podarilo
se prchnouti za hranice, jeden
spáchal sebevraždu, a jiný u-
cinil sebevražedný pokus.

Jugoslávské tiskové úrady,
jak zde, tak v Belehrade, po-
pírají pravdivost sensacních
zpráv zahranicních. Prizná-
vají pouze, že slovinské slav-
nosti na pamet vudce Korošce
byly zakázány.

Došlo-li k nejakému spik-
nutí, stalo se tak asi pouze
proto, dle nového narízení mi-
nisterstva války, které v sou-
hlasu s práním vlády sjednotiti
co nejvíce zemi bylo vydáno,
mají býti cernohorští, srbští,
chorvatští dustojníci posíláni
služebne co nejdále od svých
rodišt.

Rovnež se pripouští možnost
projevu nespokojencu z kruhu
mladistvých stoupencu býv.
diktátora Živkovice, jenž byl z
rozhodnutí krále Alexandra na
hražen obcanskou vládou, ne-
bot jugoslávský panovník je
rozhodnut prejiti pozvolna k
parlamentarismu.

Po 13 letech vrátil se po-
slední nemecký zajatec, Al-
fons Schwarz. Byl v roce 1919
odsouzen v Chalon sur Marné
k doživotnímu vyhnanství na
Dábelské ostrovy, protože ja-
ko ve Francii rodilý Alsasan
bojoval ve svetové válce na ne-
mecké strane. Nemecké úra-<
dy se snažily ho z vyhnanství
vysvobodit. Nyní konecne do-
sáhly toho, že mu francouzský
president republiky dal milost.

Míša Milošovic, redaktor
oficielní tiskové kanceláre “A-
--vala”, jež rozesílá úrední zprá
vy o událostech v jihoslovan-
sku, byl zatcen ve své kance-
lári v Belehradu. Jeho zatce-
ní jest nepochybne v souvislo-
sti se zatcením dra Dragoljubá
Janovice, belehradského pro-
fesora, což až teprve nyní pro-
niklo na verejnost, vzhledem k
censure, ackoliv prof, Janovic
byl zatcen již pred týdnem.

Dále se sdeluje, že v Srbsku
bylo zatceno dalších dvanáct
intelektuálu, ucitelu, profeso-
ru, vesmes predních zástupcu
kulturního života. Jest dom-
níváno, že jsou ve spojení s roz
sáhlou organisací proti diktá-
torství stoupencu srbské rolni-
cké strany.

Kourení dýmek a laci-
ných cigaret rozmáhá se v Ne-
mecku. Za to se upouští od
kourení cigár, ponevadž jsou
drahá. Úrední císla udávají,že
v únoru letošního roku bylo vy
koureno o 160 milionu cigár
méne, než v únoru 1931.

—Na Madagaskaru, neda-
leko hlavního mesta Tanarivo
padly opet za obet lidské živo-
ty prastarému pohanskému
zlozvyku. Tamní obyvatelé u-
držují zvyk dáti rozhodnouti o
vine nebo nevine pachatele,
který zapírá, “posvátným” kro
kodýlum. Obžalovaný musí
preplavati jezero, v nemž tito
posvátní krodýli mají své eldo-
rado. Jestliže obžalovaný bez
pohromy jezero preplave, je
prohlášen za nevinna. Jinak
provedou aligátori zároven s
vyrcením rozsudku i popravu.
Pres prísná opatrení se strany
vlády nepodarilo se dosud vy-
koreniti tento krutý zvyk, tak-
že ješte v minulých dnech udál
se opet prípad podobného “kro
kodýlího” soudu, jemuž padl
za obet lidský život. Poradate-
lé tohoto soudu byli nyní zat-
ceni a budou postaveni pred
rádný soud pro úcast na vraž-
de.

Nová náboženská sekta,
jež si dala jméno “Klub dlou-
hovlasých”, vzbudila velkou
pozornost v cínské provincii
šansi. clenové této sekty uji-
štují, že obnovují k novému ži-
votu starou náboženskou nau-
ku, která v dávných dobách
mela hojne následovníku. Svuj
název oduvodnuje sekta tím,že
clenové musejí pri vstupu slav-
nostne slíbiti, že si po celý ži-
vot nedají stríhati vlasy ani se
nedají holiti. Ucení této sekty
hlásá, že bída Cíny ješte po ne-
jaký cas poroste, že však prij-
de nový vládce, který všem
prinese mír, bezpecnost a bo-
hatství. clenové sekty tvrdí, že
jsou nadáni kouzelnou mocí a
že dovedou probuditi k životu
vojáky i kone, zhotovené z pa-
píru. Nejen rada chudých se-
dláku, nýbrž i bohatí lidé pri-
pojují se k tomuto hnutí, které
se prozatím šírí zcela potajmu.

o
Sotva mohla spáti.

“Po celý rok trpela jsem bo-
lestmi hlavy, závratemi a zvra
cením; mohla jsem sotva spáti
a ve dne nebyla jsem s to za-
stávati svoji práci. Nekolik
láhví Dra. Petra Hoboko mi
pomohlo a posilnilo, že mohu
opet konati svoji práci,” píše
Paní Paul Lutz z Oregon City,
Ore. Svými úcinky na zažíva-
cí pochod usnadnuje tento
životdárný lék výživu a svými
úcinky na streva napomáhá vy
mešování odpadku. Jeho ob-
casné pravidelné užívání po-
muže vám velmi v udržování
dobrého zdraví. Neptejte se
nan v lékárne: pouze místní
zástupci, stanovení Dr. Peter
Fahrney & Sons Co., Chica-
go, 111., mohou jej dodávati.

advt.
o

Admirál Billard zemrel.
Ve Washingtonu zemrel v

úterý místo-admiral a koman-
dant pobrežní stráže, Frede-
rick C. Billard. Stár byl 59 ro-
ku. Byl graduantem z Balti-
more City koleje. Mládí své
strávil v Marylandu, v Prince
George’s okresu. Pred vstou-
pením do námorní služby byl
ucitelem latiny a rectiny na
Oakdale akademii v Oakdale,
Pa.

o
Obchodník sebevrahem.

George Weinberg, obchod-
ník v Petersburgh, Va., zastre-
lil se ve svém dome.

o
Zproneveril $493.000.

Thomas F. Curran, kontro-
lor Worcester Salt spolecnosti
v New Yorku, doznal, že zpro-
neveril $493.000 v posledních
trech letech z bank a penež-
ních domu vydáváním faleš-
ných certifikátu na jméno fir-
my. Hledán byl od 4. kvetna.
Vzdal se 14. kvetna.

Udal, že behem skrývání se
v Baltimore, ucinil pokus otrá-
viti se jedem a uspávajícími
prášky.

o
Ceský zedník spáchal sebe-
vraždu v Horních Rakousích.

V Katzdorfu spáchal zedník
Jan Pinter sebevraždu príšer-
ným zpusobem. Pinter pochá-<
zí ze Lhenie na Prachaticku.
Byl v posledních dobe zamest-
nán v Katzdorfu. Když se od-
hodlal k sebevražde, dovedl si
opatriti hmoždír, z pehož se
strílí v obci pri ruzných církevW
ních slavnostech. Hmoždír
nabil, položil se nan hrudí a
pak prach zapálil. Výbuchem
byla mu utržena hlava a roztr-
hána horní cást tela. V obci a
celém okolí zpusobila jeho se-
bevražda nesmírné vzrušení.
Policie pátrá, jak se dostal k
hmoždíri ake strelnému pra-
chu. Prícina sebevraždy není
známa.

Zvláštní Hodnota “

tehoProdeje ndProdej
Žádné peníze hotove!

Dlouhý cas ku placeni!

14 kusu Nábytku do Ložnice
Krásná úplná skupina nábytku

ku a sice:
Postel, šatník, Vanity, Robe |B
or Chest, Lampa a Stínidlo,
Rohožka, Dva páry Záclon a
Boudoir Chair.

Klecka, Levý &Russy lne.
2232-34 East Monument Street

BLÍŽE PATTERSON PARK AVE. OTEVRENO VECER.

Cechoslováci po svete.
Príslušníci ceskoslovenského

národa jsou tak roztroušeni po
celém svete, že o mnoha ce-
lých “národních ostrovech” v
cizine se dosud ani neví. Do-
kladem toho je objev malého
slovenského kraje v zemi tak
blízké, jako je Jugoslávie.
Dosud se vedelo jen o Slová-
cích v Bácce, Banáte a Srieme,
vzpomínalo se na Slováky na
Kosove poli <§r v Bosne, ale vu-
bec se nevedelo o Slovácích u
Osijeka ve Slavonii. Jedna ná-
rodní korporace v Jugoslávii
sdelují nyní Cs. ústavu zahra-
nicnímu, že v okolí Osijeka ži-
je v sedmi obcích 8146 Slová-
ku. V obci Jelisavci je 180 do-
mu a 1400 obyvatelu se 193 žá
ky, bez slovenského ucitele.
Podobne je tomu v Našickém
Markovaci, kde je 138 sloven-
ských domu s 1100 Slováky a
137 žáky. V cepíne-je 650 do
mu se 3137 obyvateli.

o-
V podzemí Prahy.

V Praze zmizí rocne asi 50.
osob. Beze stopy. Nikdo ne-
ví, co se s nimi stalo. Pátrání
policejních orgánu zustává
bezvýsledným. A teprve po
desítiletích, nekdy i pozdeji,
jen náhodou prijde se na hro-
by techto lidí, jichž zmizení
samo o sobe nevyvolalo takový
rozruch jako nález jejich po-
zustatku nekde v podzemí sta-
rého domu. A jen ve velmi
rídkých prípadech ví bezpecí
nostní orgány, o koho se jed-
ná, jde-li o zlocin, nebo ne, ne-
bo kdo dokonce byl puvodcem
tohoto zlocinu.

Pražská kriminalistika za-
znamenala v posledních pade-
sáti letech celou radu nálezu
lidských koster ve vnitrní Pra-
ze i na obvodu mesta. Bý-
valý policejní inspektor Bah-
ník uverejnil v “P. M.” struc-
nou statistiku, jež nám dává
tušiti, jak rafinovane dovedou
zlocinci ukrývat své obeti, o
nichž se verejnost dozví jen to,
že “zmizely beze stopy.”

o

Zemrel nejstarší ceský technik
V Písku byl pohrben inž. h.

c. Antonín Pravda, profesor
ceské techniky. Zemrel ve ve-
ku 86 let. Náležel k nejstar-
ším representantum ceských
ved technických. Konstruoval
stroje v pražských vodárnách
a vltavských mlýnech, provedl
železnou konstrukci a strojní
zarízení Národního divadla.

Ukrýval dva mesíce zavražde-
nou ženu.

V Milíne u Príbrami se pri-
šlo na vraždu, která byla uta-
jována již od 21. února. Del-
ník Peterle hlásil na cetnické
stanici, že jeho žena zmizela.
Toto hlášení doplnil podrob-
nostmi, že zároven s ní zmizela
mu sporitelní knížka na 3600
Kc, které si asi vzala s sebou.
Cetnická stanice zahájila pá-
trání, které pak melo kladný
výsledek. Na pude v hromade
plev byl ucinen príšerný nález.
Tam byla témer dva mesíce
uschována mrtvola ženy ve
vysokém stupni tehotenství. J-
ako podezrelý z vraždy byl zat-
cen manžel zavraždené delník
Petrle, který sloužil jako kocí
ve mlýne Bolína u Milína.
Zprvu zapíral, ale pak v no-
ci se priznal, Vrah byl ihned
dopraven do vazby okresního
soudu v Príbrami. Neštastná
žena byla uškrcena a potom
uhozena tupým predmetem do
týla. Provazem jí byly svázá-
ny nohy a v pytli byla zahra-
bána do hromady plev.

o

Cechoslováci pod sovetskou
justicí.

csl. zastupitelskému úradu v
Moskve podarilo se vymoci zru
šení rozsudku nad tremi ce-
skými stáními príslušníky, kte-
rí byli loni odsouzeni v tajném
sezení GPU. (Stát. policie) v
Charkove k trestu smrti. Teh-
dy bylo obžalováno celkem asi
30 osob. Vetšina byla odsou-
zena na nekolik let k nuceným
pracím. Nad tremi k smrti od-
souzenými Cechoslováky nebyl
rozsudek proveden. Nyní prij-
dou po zákroku našeho zastu-
pitelského úradu konecne pred
rádný soud. Duvod, proc byli
tito tehdy zatceni a odsouzeni,
není dosud znám. Lícení bylo
naprosto tajné. Souzení a od-
souzení nemohli s nikým prijít
do styku.

o

Moravské ocelárny budou
úplne zrušeny.

Co nejdríve bude rozhodnu-
to o osudu Moravských ocelá-
ren v Olomouci- Repcíne, patrí
cích do koncernu Moravské
banky. Provoz v ocelárnách
byl zastaven a propušteno 600
delníku a úredníku. Jak se
nyní proslýchá, pomýšlejí roz-
hodující kruhy na úplné zruše-
ní oceláren, což bude težkou
hospodárskou ranou pro Olo-
mouc.


