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COOUDGE A JOHNSON BLÍZKO SEBE. 
PtEStBERT MÍ NEMIMM VĚTŠINU 

V ILLMMSKfCH PftEBVOLBACH. 
GUVERNÉR SMALL OPÉTNÉ NAVRŽEN, 

McCORMICK POZADU. 
Chicago, 8. dubna. — Ačkoli všefhno nasvWétíje, že pře 

gfclent Coolidge zvítězí v illinoisských presidentských prefe
renčních předvolbách, jeho většina nad senátorem Hiramem 
W. Johnsonem je nepatrnou v 1,285 precinktech. z 5.668 ve 
státě, z nichž zprávy došly dnes večer. Coolidge získal v nich 
91,646 hlasů, Johnson 87.391. V tomtéž počtu precinktů 
Charles S. Deneen, bývalý guvernér, získal 78,317 hlasu ja
ko kandidát za senátora Spojených Států: senátor Mědili Mc 
Cermick, 67,445. 

Nominace guvernéra Smalla přes t®. že byl. obviněn * 
vážných přečinů a až před trestní soud se dostal, zdá se býti 
zajištěna. V 725 precinktech, z nichž 500 je z Chicaga, ob
držel 75,695 hlasů proti 63,317 vrženým pro jeho soupeře, 
státního senátora Essingtona. 

Neočekávaně veliký počet hlasů odevzdán byl v před
volbách a ježto hlasovací lístek byl velmi dlouhý, sčítání jde 
velmi pomalu. Hlavní pozornost volebních klejrků je sou
středěna na republikánské votum pro presidentské kandidáty, 
guvernéra a senátora a několik hodin po uzavření osudí je
nom v málo případech byly sečteny demokratické hlasy. W. 
G. McAdoo neměl zde žádné oposice. avšak pluk. A. A. 
Sprague, jenž uchází se o senátorskou nominaci a Norman 
L. Jones, jenž uchází se o nominaci guvernérskou, podporo
vaní pravidelnou demokratickou organisací, nepříznivou Mc 
Adoo-ovi, získali veliké většiny nad svými soupeři, o nichž 
bylo známo, že jsou s McAdoo-em» 

V několika precinktech udály se Vážné výtržnosti během 
dne a v jednom precinktů všichni volební úředníci zatčeni, 
když se ukázalo, že dovolují hlasovati lidem s vymyšlenými 
jmény. , 

Omaha, 8. dubna. — Účastenství na předvolbách nebras 
jribcfh bylo «labé a pozcfě do ^pčera došlo málo zpráv o vý
sledcích v jednotlivých precinktech. Ve čtyřiceti osmi pre
cinktech president Coolidge získal 2,851 hlas, Johnson 1,923. 
Nominace nynějšího senátora George W. Norrise, zdá se býti 
zajištěna, neboť v oněch 48 precinktech má 2,269 hlasů pro
ti 827 odevzdaným pro Sloana, bývalého kongresníka. Rov
něž nominace nynějšího guvernéra C. W. Bryana, demokrata, 
zdá se býti zajištěna. Ve třiceti precinktech, z nichž zprávy 
došly, obdrželi 2228 hlasů proti 311, odevzdaným pro Graffzi, 
svého soupeře. Na výsledek v zápasu o demokratickou sená
torskou nominaci nedá aq vůbec souditi se zpráv dosud obdr
žených. -

Detroit, 8. dubna. — President Cootídge získal veliké vf 
tězství nad senátorem Johnsonem v michiganských předvol
bách. Ve 2,105 precinktech ze 2,890 ve státě, z nichž zprávy 
došly, obdržel Colidge 172.066 hlasů, Johnson 76,114. Ne 
demokratickém lístku enry Ford je 2,000 hlasů před nyněj
ším senátorem Ferrisem v zápase o senátorskou nominaci. 
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MOONEY PROTI JOHNSONOVt OSNOVÍ. 
OSTATNÍ KONGRESNÍCI Z OHIA 6UDOU 

PRÝ PRO NI HLASOVATl. 
Washington, 8. dubna. — Opposice proti předloze, kte

rou dále má býti omezeno přistěhovalectví, byla tlumočena 
dnes ve sněmovně kongresníkem Mooneym z Clevelandu ve 
tffouhodinné řeči. 

Ku hlasování o předloze sotva dojde před počátkem pří
štího týdne. Dnes ztráven byl celý den debatou, jakož i ve
černí zasedání a ještě řada řečníků je přihlášena, kteří si přeji 
mlUviti buď proti předloze neb pro ni. Jak již dříve sděle
no, Johnsonova předloha ve hlavních rysech' omezuje přistě 
hovaleckou kvótu na 2 procenta jednotlivých národností jsou 
cích v Americe dle sčítání lidu z r. 1890. 

"Zpráva sekretáře práce/* pravil p. Mooney, "ukazuje, 
že pracovní poměry jsou dobré. Tudíž dělnictVo Nepotřebu
je této drastické předlohy. Je nás zde mnoho? Vždyť po 
čet opuštěných farem $tává se národní otázkou. Máme ne
dostatek potravin? Vždyť, pane předsedo, situace americké
ho farmáře je bedná následkem nadprodukce a 'každý při
stěhovalec znamená dodatečný trh. 

"Příručí sekretář odboru práce Henning praví, že 'není 
to ani tak množství jako kvalita přistěhovalectva, o niž se 
jedná. Výběrový přistěhovalecký zákon z r. 1917 úplně vy
stačí na to — a my všichni se shodujeme v tom, aby nikdo 
sem nesměl bez dobrých mravů a dobrého zdraví. 

"Přátelé, když tomu se vyhoví, je to hříchem dále ome-
zovati přistěhovalectví z hladovící Evropy, když naše vlastní 
špižírny jsou plné." 

Pokud nyní souditi se dá, předloha Johnsonova bude při
jata velikou většinou ve sněmovně poslanecké. Z ohioských 
kongresníků budou prý pro ni hlasovati všichni kromě Móo-
neyho a snad Crossera, jenž pravil dnes, že se dosud neroz
hodl, jak bude hlasovati. V distriktu Črosserově, jenž sám 
rozen je ve Skotsku, jest vídé V cizině rozených .lidí než v 
kterémkoli ve státě Ohio. ' ' ~ 

TANEC V KRUHU. 
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ARMSTRONG ČINÍ DALŠf OBVINĚNÍ. 
MANNINGTONOVI PO PŘÍJEZDU DO NEW 

YORKU DORUČENA OBSÍLKA. 
Washington. Hv dubna. — Brice Armstrong, federální 

prohibiční zřízenec z chicagského obvodu, pokračoval dnes 
ve svém svědectví před senátním vyšetřujícím výborem a u-
vedl četné podrobnosti, jak jistým* pivovarům dovoleno bylo 
vařiti a prodavati silné pivo, "dík přispění místních pQljtikí 
řů". . jTnepqva^tyto pivovary a tvrdil, Že odKSř Spravedlnosti 
a prohibiční úřad nezahájily soudní řízení, jeti-bylo fcy při
vodilo uzavření těchto závodů. - ř 

New York, 8. dubna. — Sotva že Howard D. Manning-
tofo vystoupil z parníku Chicago od Francouzské linie, byla 
mu doručena obsílka, aby se dostavil před výbor, jenž vyše
třuje úřední činnost bývalého generálního návřadního Dautf-
hertyho. V dlouhé rozmluvě se zpravodaji Mannington pra
vil, že všechny ty řeči o "malém zeleném domě" na K ulici 
ve Washingtoně během jeho bydlení tamtéž, jsou "směšné 

Popřel, že president Harding a generální návladní Dauv-
herty jej tam navštěvovali, ačkoli doznal, že William A. On 
býval často jeho hostem. Mannington nepřikládal žádnou 
velkou důležitost svědectví Roxie Stinsonové, o níž prohlásil, 
že "mluvila příliš mnoho". Do Washingtonu prý odjede asi 
za dva neb tři dny. Se Sinclairem, olejářským magnátem, 
nikdy se nesešel a nezná jej, pravil Mannington. 

POJIŠŤOVACÍ FOND SM.0fld.Q00. 
ZA DEVĚT MfiSlCU BYLO VYPLACENO 

V OHIU $7,744,280. 

Columbus. O* 8. dubna. —-
Ze zprávy vydané dnes stát
ním pokladníkem vychází na 
jevo, že pojišťovací fond stá
tu Ohio je kolem $46,000,000. 
Za devět měsíců, od 30. červ
na 1923 do 31. března 1924, 
bylo do něho splaceno $10,095 
710 a celkové vydání činilo 
$7,837,190, takže jeví se zisk 
$2.258,528. 

Příjmy jsou rozděleny jak 
následuje: Premie, $8,124,684; 

TROCKÝ PRÝ VE VYHNAN-
STVf. 

Berlín, 8. dubna. — Z Mos
kvy nřibyvší německý obchod
ník. který svou činností byl v 
dosti blízkém spojení se sovět
skými kruhy, prohlašuje zcela 
rozhodně, že Trocký se již do 
vládv nevrátí. Bvl odvezen do 
whnanství do Suchumu. kde 
7.1*1 stan*» tak dlouho, pokud bu
de v Rusku vládnou ti "Troi-
Va". Rovněž není nástupce no 
Leninovi. Komunistická stra
na ie nvní bez vůdče. Někteří 
komunisté, iako Bucharin, o-
pouštějí jeviště, a ostatní ne-

úrok na bondy $1,939,621; ú 
rok na fondy v bankách $30,-
479 a různé příjmy $933. Nej-
větší vydání bylo ovšem na ná
roku za smrt, poranění neb 
nemoc v práci přivoděnou, jež 
činilo $7,744,280. Úrok vypla
cený na koupené, bondy Činil 
$92,909. 

V měsíci březnu bylo skolek 
továno na prémiích $1,783,660 
a vyplaceno na různých náro 
ích $989.402. 

jsou g to.říditi státní a'stranic
ké záležitosti. Nejsilnějším 
těch, kdož zůstali, je — Dzer-
žinskij, ale ten ie Člověk ome 
zený, spíše surový katan a ple 
tichář než politik, je to četník 
komunismu, jemuž kormunistic 
ká strana nesvěří vedení své 
politiky. — Nejmoudřejším ze 
všech je Krasin — ale strana 
mu nedůviěřuje. Zatím má veš 
kerou moc Dzer/.inskij. Je pří
značné, že mezi vrstvami oby
vatelstva a v kruhu nižších čle 
nů strany rozšiřují se nyní po
věsti, jfce Polák Dzeržinskij pro 
dává Rusko % že; jest podpla
cen Poláky. ' 

NĚCO "PŮVODNÍHO' 
pse <c r̂ 

SENÁTOR WHEELER V OBŽALOBĚ. 
obwinEr velkob porotou i nezAko-

NITÉH0 PÍUETl PENĚZ. 
SPATŘUJE SE V TOM TAH DAUGHERTYHO 

A JEHO KLIKY. 

Slečna Grace Everest, 
prohlášena byla za "nejo 
nelnější" dívku na Brenau 
leji v Atlanta.' Ga., ve znázor
nění Darwinovy nauky. 

NOVÁ NÁRODNÍ 'SVATYNĚ' 

Albany, N, Y., 8/dubna. — 
Rodiště "Yankee Doodle" sta
ne se nepochybně majetkem 
státu New Yorku. Byla totiž 
přijata včera ve sněmu před
loha. kterou se splnomocňu.ií 
státní úřady přijati jako dar 
starou pevnost Fort Cralo ve 
městě Rensselaer, kde ona vše
obecně známá píseň byla na
psána. 

REKORD LOVCE LVO. 

Ptioenix, Ariz., 8. dubna. — 
Cleve Miller, jenž během dva
ceti devíti dnů skolil patnáct 
horských lvů, překonal všech
ny dosavadní rekordy dle sdě
lení vládního biologického ú-
fadu. Hluboké závěje v ho
rách vypudily dravce do nížin, 
kde nadli za oběť ručnici Mil
lerové a jeho cvičeným psům. 

DVA ALBÁNŠTÍ BANDITÉ 
ZABITI. 

ftím, 8. dubna. — Dva z ban 
ditů. kteří zavraždili Roberta 
Lewise Colemana a George B. 
De Longa. americké občany, 
nrodlévajíčí za obchodem v Al
bánii. byli zabiti v boji s od
dílem četňíků. Zpráva tato 
sdělena z Tirany zdejší Stefa-
niho tiskové kanceláři, 

Great Falls, Mont., 8. dubna. — Senátor Wheeler, jen# 
hraje vůdčí úlohu ve vyšetřování úředního počínání bývalého 
generálního návladního Daughertyho a jeho kliky, byl ob
žalován federální velkou porotou zde pro nezákonjté přijeti 
peněz jako honoráře za použití svého vlivu u sekretáře vnitra 
a vrchního pozemkového komisaře k vydání oleij^řjtkých a 
plynárenských prospektorských licencí. . 

Se senátorem Wheelerem byli obžalováni Cíordon Camp* 
bell, olejářský geolog a operátor a L. C. Steven? í^n. olejářsky 
spekulant a hlavní vlastník jedné olejné rafinárny. Camp
bell a Stevenson byli objevitelé Sunburst Kevin olejných polí v 
Montaně. Jiní olejáři méné známí byli rovněž obžalováni 
pro používání pošty k podvodným účelům. 

Wheeler je viněn v obžalobě, že přijal peníze od Gordo
ns Campbella a jiných, aby jim zajistil prospektorské výsa
dy, jež daly by jim výhradní právo jirovozovati těžbu na vlád 
nich pozemcích po dobu dvou roků. Campbell a Stevenson 
jsou známi v olejných krajích po celém západě. 

John L. Slattery. federální distriktní návladní, jefiž před
ložil případy velké porotě, pravil, že zatykač na senátora 
Wheelera bude telegrafován do Washingtonu. Technická ža
loba zní, že se dopustil přestupku odstavce 113 trestního z?i-
konníku Spojených Států. Odstavec tento zapovídá senáto
rům. členům a delegátům v kongresu přijati peníze za služby 
prokázané osobám, jež by se domáhaly nějakého kontraktu 
neb výsady od vlády Spojených Státu. Maximální trest zá« 
kbn určuje na $10,000 pokuty a dva roky vězení a mimo to 
osoba usvědčená .nemohla by nikdy již zastávati jakýkoli fe
derální úřad. 

Wheeler jě v?n#m^ t*é^ skiIby sumu 
ne*/?námou*»" dvakráte po . fat " * 

Washington, 8. dubna. — Senátor Wheeler, když se do
zvěděl, že byla na něho podána žaloba velkou porotou v Moil 
taně pravil, že "ničeho není" na obviněních činěných peeti 
němu a později vydal delší prohlášení, v němž praví: 

"Tato žaloba ie pouze nejnovější ukázkou korupce od
boru spravedlnosti. Mašinerie federální spravedlnosti byli 
úplně prostituována. Na jedné straně vinníci nebyli vůbec 
obžalováni, vůbec stíhání a svědectví bylo pohodlně ztraceno, 
když zločinec přináležel ku klice. Ta okolnost, že odbor 
spravedlnosti nedal v obžalobu bývalého sekretáře Falla. ač
koli měkíce již uplynuly od odhalení jeho spojení s vydáním 
olejných výsad, jest důkazem, jak odbor spravedlnosti chrání 
členy tohoto spiknutí. 

"Tato žaloba, jež byla vynesena *wě, je charak
teristickou odpovědí na zdrcující svědectví, které bylo obje
veno senátním výborem vyšetřujícím odbor spravedlnosti. Re
kord odboru spravedlnosti za Daughertyho skytá nekoneč
nou řadu důkazů, jak zločinci byli chráněni a jak. jako v 
tomto případě, mašinerie spravedlnosti použito bylo *k odve
tě. Zde je obžaloba, která byla předložena mužem ustano
veným Daughertym do úřadu v naději, že bude procesována 
před soudcem, jenž rovněž byl vybrán Daughertvra. 

"Toto jednání je tím nejpádnějším důkazem, že vyše
třování odboru spravedlnosti mělo by jiti ku předu — a pů
jde — poněvadž máme důkaz, že ačkoli Daugherty je venku, 
jeho korumpující vliv dosud pošinuje jeho staré figurky." 

ZPRÁVA ODBORNÍK! P0DÍM. 
% . . 

PO PÉTI LÉTECH NĚMECKO MA PLATIT 
250 MILLIONU DOLLARU ROCNÉ. 

Paříž, 9. dubna. — Gen. C. G. Dawes doručil dnes repa-
rační komisi zprávu výboru finančních znalců, jehož jest 
předsedou. Zde jsou hlavní body tohoto Dawesova plánu: 

i; tjtvoření emisní banky na vydávání papírových pe
něz pro Německo, jež by'zaroveft vedla reparační účty. 

2< Převzetí německých železnic společností, která by je 
řídila pro dobro jak Německa tak jeho věřitelů. 

3. Zahraniční půjčka 300 millionů zlatých marek Ně
mecku na ustálení jeho peněžní valuty a na vyrovnání bez
odkladných závazků vzniknuvších z mírové smlouvy^ 

4. Získání reparačních splátek z prodeje železničních 
a industriálních bondů a z důchodft z monopolů a z přepy
chové daně. 

5. Povlovná škála reparačních splátek, začínající s jed 
nfm billionem zlatých marek po uplynutí pětiletého období a 
stoupající v poměru se vzrůstající prosperitou Německa. 

6. Francie a Belgie musí se vzdáti hospodářské kontror 
ly Ruhrska. avšak mohou tam podržeti okkupační- armády. 

Současně se zprávou Dawesovou byla podána zpráv.1 
druhého výboru odborníků, v Čele s Reginaldem McKennou, 
pojednávající o bohatství Německa za hranicemi a jeho na? 
vrácení. 
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