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PUKY H OBŽALOBOU WHEELERA 
SAM PÍE9KITT Ž/lBlí VTSVĚTtCNf 

OKOLNOSTÍ S Nf SPOJENÍCH. 
BURNS SE PftIZNÁVÁ, ŽJS O TOM MLUVIL 

S DAUGHERTYM 
Washington, 10. dubna. — Senátní vyšetřování obžaloby 

senátora Wheelera z Montany bylo započato se dvou úhlů. Se 
nátor Cummins, z Iowy, předsedající úředník senátu, jméno 
val výbor, který zjistí pro senát všechna fakta týkající se ob 
vinění proti senátoru Wheelerovi. Cummins postavil v čele 
senátora Boraha z Idaha, kterýžto výběr přijat byl ne všeoboc 
ným uspokojením, ježto zajišťuje nejenom důkladné vyšetřo 
vání, ale zároveň nestranné. Ostatní členové výboru jsou 
Sterling z Jižní Dakoty, George P. McLean Z Connecticut 
Swanson z Virginie a Caraway z Arkansasu. 

Krátce před tím, než byl jmenován výbor Borahův. Brook 
fiartův výbor výšetřující Daugherťyho začal se obírati Whee-
lerovým případem a od Williama J. Burnse, šéfa vyšetřovate 
ského úřadu v odboru spravedlnosti a od jednoho zaměstnan
ce telefonní společnosti získal svědectví, že republikánský ná
rodní výbor a Daugherty byli plně uvědomění ® krocích pod
nikaných proti Wheelerovi. 

Burns byl nucen doznati: 
2e tři agenti odboru spravedlnosti posláni de Ilon 

tany, aby vyšetřovali případ, v němž Wheeler dán byl v ob
žalobu. 

Že on, Burns, hovořil o případě tom s Daughertyat, 
2e Blair Coan, zaměstnanec republikánského národního 

výboru je přítomně v Great Falls, Mont., kde obžaloba proti 
Wheelerovi byla vznesena. 

Do věci této zasáhl sám president Coolidge, jenž dal in
strukce novému generálnímu návladnímu, H. F. Stone-ovi, a-
by vyšetřoval a zjistil všechna fakta, jež přiměla odbor spra 
vedlnosti k vyslání svých zřízenců do Montany k vyšetřová 
ní rekordu Wheelerova tamtéž. Shledá-li generální návladní 

i •>* svědectví proti Wheelerovi ti nedostatečné k usvědčení, pre-
*** sldent jej požádá, aby žalobu škrtl. 

'Před výbor Borahův povoláni budou všichni svědkové, o 
jichž obeslání Wheeler požádá. Bude mezi nimi John L. Slat-
tery, federální distriktní návladní pro. Montanu, jenž získal 
obžalobu a N. T. Lease dřívější mayor z Great Falls a před
seda velké poroty, jež obžalobu vznesla a pravděpodobně též 
federální soudce Charles N. Pray. 

Z výboru vyšetřujícího úřední činnost bývalého generál
ního návladního Daughertyho bylo dnes oznámeno, že sená
toři Brookhart a Wheeler odjedou do Washington Court 
House, O., a formálně požádájí M. S. Daughertyho, aby před 
ložil jim knihy své banky, což až dosud bratr bývalého ge
nerálního návladního nechtěl učiniti. Setrvá-li ve svém od
poru, bude na něho podána žaloba pro nevážnost vůči senátu. 

Výb<Jr chce se přesvědčiti o vkladech činěných na bance 
Daughertyho bývalým generálním návladnftn a Jessem Smith 
em od nastoupení Hardingovy administrace. 

KMJMIÉ V TÉŽKÉM OBVINĚNÍ. 
' M -
ZATČENI PRO DOMNĚLÉ ÚČASTENSTVÍ 

NA VELIKÉ LOUPEŽI. 

r 

i 

Petersburg, Va„ 8. dubna. 
(Poštovní zpráva.) — Mezi 
krajany v této oblasti usedlý 
mi vyvolala veliký rozruch 
zpráva o zatčení Franka Ma 
houta a jeho manželky Albí
ny pro účastenství na velké 
loupeži na vlaku dráhy Nor
folk and Western, která byla 
provedena nedaleko tohoto mě 
sta odpoledne dne 6. prosince 
minulého roku a při níž bylo 
ukořistěno $37,000. 

Mahout a jeho manželka Al
bína bvli zatčeni v Santa Fé. 
New Mexiko, a on je zanesen 
též pod aliasy Josef Šebek a 
Frank Novák. Mahout byl v 
tomto okolí znám, neboť se 
sem přistěhoval před několika 

, lety z Uher a byl usazen v o-
kresu Prince George. 

Ze Santa Fe se oznamuje, 
že Mahout, jenž j<^35 let stár, 
doznal svou totožnést, ale bu
de se nepochybně brániti pře
vezení do tohoto stá tu. Z toho 

NOVÝ SUCHÝ ZÁKON V~ 
NEW YORKU. 

Albany, N. Y., 10. dubna — 
Nová předloha na vymáhání 
!prohiblce na místě zákona, 
jtíLWl £ru&n: m muffin sně-

to města se odstěhoval a man
želkou a pěti dětmi dne 13. 
března a od té doby bylo po 
něm pátráno. 

Zatčení M a houta a jeho 
manželky bylo druhým v tom
to loupežném případě. Dne 22. 
března byl zatčen J. F. Rey
nolds. jenž byl obviněn z pře 
padení a oloupení expresního 
posla Stevense o velikou sumu 
peněz, z které bylo $27,000 
nalezeno. Případ jeho byl od
kládán až do předvedení Ma-
houta. nroti němuž byla vzne
sena žaloba nro louněžné pře
padení a snad i jiné. 

Mahout a jeho rodina odjeli 
odtud náhle dne 13. března v 
automobilu, připraveni na tá
boření. Na cestu vzali s sebou 
bílého bulldoga, ienž stal se 
iim osudném, neboť ieho po-
nis vedl k iich zatčení v New 
Mexiku. Má se za to, že rodina 
Mahoutova mínila překročiti 
mexické hranice. » 

mem, byla přijata ve sněmov
ně 77 proti 71 hlasu. Očekává 
se proti ňí silná oposice v sená 
tě a není známo, zda guver
nér Smith by ji podepsal, kdy
by Um proěla, . 

DOZNÁVÁ CACHRY S 
LIHOVINAMI. 

Will Orr, někdejší sekretář 
bývalého guvernéra státu Nev 
Yorku Whittnana dozná 
před senátním vyšetřujícím vý 
borem, že měl účastenství na 
získávání lihovin ze sklad?5t 
pod kontrolou vlády. Hlavním 
strůjcem byl prý Howard Man 
nington, společník generálního 
návladního Daughertyho, kdež 
to Orr byl prý pouze "kolekto
rem" úplatků. 

1UD€ SÁMA FALSI. 

Washington, 10. dubna. — 
Nezdá se bfti vůbec žádné po 
ctivosti ve Washingtoně v těch 
to dnech — ani v lihovinách 
v lahvích nesoucích krásně vy
pracované povědomé nálepky 
minulých dnů. Asi jenom 1 pro 
cento lihovin zabavených v Dis 
triktu Columbia a v Mary lan 
du je pravých, dle zprávy vrch 
ního prohibičního zřízence H 
M. Lucketta prohibičnímu ko 
misaři Haynesovi. 

LAFOLLETTE NA ZOTA
VENOU. 

Washington, 10. dubna. 
Stav senátora LaFoíletta z Wis 
consinu, jenž se pozdravuje 
ze* záchvatu zánětu plic ve 
svém zdejším domově, zlepši 
se do té míry, že lékaři se chy 
stájí poslati jej na zotavenou 
do nějakého blízkého výlet 
ního místa. Senátor sotva bude 
moci vrátiti se" ku svým povin 
nostem v kapitole před počát 
kem května. 

KLANOVCI VE VĚZENÍ. 

Ebensburg, Pa., 10. dubna. 
Zamítnuv žádost o habeas cor
pus, soudce John A. Evans vče 
ra večer nařídil, aby dvacet 
pět mužů, domnělých členů Ku 
Klux Klanu, zůstalo ve věze-

až do červnového období 
trestního soudu. Jsou obviněni 
z vraždy v souvislosti s krva
vou výtržností v Lilly v sobotu, 
kdy dva muži byli tam zabiti 
a a ti dvacet osob poraněno. 

ni 

MANŽELÉ ZABITI VLAKEM. 

Toledo, O.. 10. dubna. -
an a p». James Jenkinsovi z 

Adrian. Mich., byli zajbiti vče
ra. .kdyij automobil, v němž 
ieli, zasažen byl vlakem New, 
York Central dráhfr zde. Svěd
kové praví, že dělníci na tra
ti pracujicí volali na Jenkinse, 
aby zastavil, ale týž patrně 
jích neslyšili ~ ~ 

SOVĚTSKÉ VOJSKO PftE-
KROČILO ftEKU DNĚSTR. 

Pfcříž, 10. dnbni. —- H>le 
vzrušujících zpráv, docházejí 
cích z Bukurešti, hrozí vypuk 
nutí rusko-rumunské války 
Bylo oznámeno, že na hráni 
cích Bes^rabie hvla soustředě
na veliká sovětská vojska a 
Dněstr byl prý již na třech 
místech překročen velikými o-
zbrojenými ukrajinskými tlu
pami. Bukurešťské úřední kru 
hy prohlašují, že činy ruské 
vlády na hranicích jsou v pod
statě válečnými kroky Ruska 
Rovněž se he tají se svými oba
vami před následkv války, pro 
tože jest Rumunsko právě tou
to dobou odcizeno Polsku 
Francii a má nesnáze k v^li 
placení dluhů s Ttalií. 

SMRT PftEKAZILA SHLE-
DANÍ. 

Canton, O., 10. dubn*. 
Stephen Baier, 431etý, zemře 
ve zdejší nemocnici následkem 
poranění, utrpěného, když by 
přejet nákladním parostrojem 
Ubožák chyst$l se odejeti do 
New Yorku, afoy uvítal manže 
ku a čtyři děti, které jsou sem 
na cestě z Rakouska, šetři 
plné, čtyři roky. aby rodinu za 
sebou mohl pévolati. 

KEMAL VELITELEM TUREC 
KÝCfli VOJSK. 

Cařihrad, 10/ dubna. <— An 
gorské národní shromážlěn 
jmenovalo presidenta turecké 
republiky Kemala pašu vrch 
ním velitelem turecké armá 
dy, jak v době míru tak i v 
době války. 

LET FRANCOUZSKÝCH 
VZDUCHOPLAVCO 

PftES ALPm 

Paříž. 10. dubna. — Kapi
tán Weiss, provázený seržan 
;em Vancaudenberem od fran
couzského aviatického sboru 
doletěli z Paříže do Turína v 
Itálii, vzdálenost 377 mil, za 
tři hodiny a pět minut prů
měrnou rychlostí něco přes 120 
mil za hodinu. Vzduchoplavci 
přeletěli Alpy. jež zahaleny 
byly v mlze, ve výši 25,000 
stop. 

SEBEVRAŽDA CESL. LEGIO
NÁŘE. 

Lincoln, Neb., 9. dubg*. • 
Ve zdejším Depot hotelu, kde 
po několik dní bydlel, nalezen 
>yl otráven kyselinou karbolo 
vou Jan Krom post, jenž slou
žil v československých legiích 
ve Francii. Zrrvu vyskytly se 
pověsti, že bída dohnala jej k 
zoufalství, avšak později na-
ezena v pokoji bankovní kníž 
<a na $900. Dle sdělení Vá
clava Stehlíka, rovněž bývalé
ho legionáře, bratr Krompos-
tíiv usazen je na farmě blíže 
Swanton a mimo to zůstavil 
eště jiné příbuzné v Nebras-

ce. * 

JUGOSLÁVIE ZAKÁZALA 
VÝVOZ POTRAVIN DO 

ALBÁNIE. 

Bělehrad. 10. dubna. — Ju
goslávská vláda zakázala vý
voz potravin do Albánie ná
sledkem nepřátelského stano
viska albanskó vlády v otáz
ce bulharských komitů, kteří z 
albanského území podnikají 
vpády na srbské území. 

BOHATÉ, ALE DOSUD 
ZPÍVAJÍ. 

:Mtr 
Nell (nahoře) a Sara Kound 

sovi, jež dosud zpívají ve vau 
devilních divadlech, ačkoli 
zdědily $4.000.000 po svém 
otci. C. W. Koundsovi, býva 
lém předsedovi dráhv Sant; 
Fe. 

KONFERENCE MEZI RUS 
KEM A ANGLII. 

Bude zahájena v pondělí za 
účelem urovnání stávajících 

Londýn, 10. di.bna. — A» 
glo-ruská konference za úče 
lem urovnání zbývajících ne 
shod mezi Velkou Britanií 
ruskou vládou bude formálně 
zahájena v ministerstvu pro 
zahraniční věci v pondělí, kdy 
premier MacDonald uvítá rus
kou delegaci v čele s Kristiá
nem Rakovským a prof. Preo-
brasčenskim, jež přijela do 
Londýna včera večer. Zasedá
ní nebudou přístupna veřej
nosti, avšak zahajovací řeči 
proslovené premierem a Ra
kovským budou tištěny a den
ní programy zasedání budou 
nenochybně dodávány tisku. 

Rakovský, jenž je v čele po
litické sekce misse, dnes večer 
konal důvěrnou schůzi se svý
mi kollesry a později zavítal 
do ministerstva zahraničí, aby 
vykonal přípravy pro konferen 
ci. jež nepochybně bude trvat i 
několik týdnů, ne-li měsíců. 
Jak Rakovský tak britičtí úře
dníci vyjádřili naději, že vše 
chnv dosud zbývající neshody 
mezi oběma zeměmi budou od
klizeny. 

REVISE ORGANISACE ŽEN 
SKÉHO POLICEJNÍHO 

ODDĚLENÍ. 
Policejní a hasičský výbor 

městské rady proíednávati bu
de na dnešní schůzi návrh no 
vé ordinance na zřízení úřado-

ny ženských polic istek. Dle 
nového návrhu jmenovati má 
šéf Graul patnáct žen s náčel
nicí vybranou z jejich řad. Or-
ganisace bude změněna tak. že 
oddálení bude pod úplnou kon 
trolou noliceiního náčelníka, 
íterv také vybírati bude způ-
obilé kandidátky dle seznamu 

úřadovny pro občanskou služ
bu. Náčelnice má býti v hod-

osti kanitánkv neb inspektor-
kw o čemž však má teprve 

ýbor rozhodnouti. Jak známo 
boiuií ženské orsranisace. aby 
úřadovna hvla únlně samostat
nou. což dle oposičních hlasů 
soudě, sotva bude uskutečně
no. 

ČÍSLO (NO.) 43. 

HUGO STWNES VČERA DOKONAL 
'- ' i  

ODEŠEL V. NĚM KEJVĚTŠÍ l|»V> 
STRIALNI MAGNÁT NEMECCÁf 

ZNÁM BYL V ftíSl JAKO "MUŽf JEWŽ 
SKOUPIL VŠECKO". '^7 

Berlín, 10. dubna. — Hugo Stinnes, nejbohatší muž Ně
mecka, zemřel dnes. Zánět plic, jenž se vyvinul, když finané 
ní velmož byl seslaben třemi operacemi na žluční kaménky, 
přivodil smrt. Poslední operace provedena byla v sobotu, 
kdy lékaři prohlásili, že Stinnes bude moci brzy opustiti ne
mocnici. V posledních dvou dnech stav jeho začal 0é VŠak 
náhle horšiti a bylo zřejmo, že konec je blízký. 

Stinnesova smrt nepochybně bude míti mocný vliv na 
meckou bursu a na reparační vyjednávání. Jeho obchodní 
zájmy budou řízeny jeho dvěma syny. Edmundem a Hujro 
ml., z nichž posléze zmíněný má přítomné na starosti loďař-
ské zájmy svého otce v Hamburku, kdežto Edmund, nejstarší 
syn. jest generálním direktorem Stinnesových zájmů v Berlíně. 

Hugo Stinnes. "muž. jenž koupil všechno'*, narodil se 12. 
února, 1870, v Muelheimu. na řece Ruhr. Jeho otec byl kup
cem, ale později koupil uhlodol, v némž mladý Stinnes pra
coval po nějakou dobu, aby seznámil se důkladně s cejýjp tě-
žařským průmyslem. Ve 23 létech založil již svoji yiliuitní 
dolovní společnost s kapitálem 50.000 zlatých mařě1t.v nfed 
válkou jeho jmění bvlo odhadováno na 40,000,000 zlatých 
marek a od války vzrostlo do závratných rozměrů a s ním 
též jeho moc. Byl to vlastně Stinnes, jenž diktoval domácí 
i zahraniční politiku Německa, třeba že v říšském sněmu, 
kde zasedal po čtyři roky, málokdy zasahoval do debaty. 
Jenom jednou, když se vytasil se svým plánem na docílení 
větší produkce a na zrušení osmihodinné doby pracovní, pro
slovil delší řeč. Stinnes zaujal stanovisko, že Německo ne
může se vzpaniatovati. leč když znova bude zavedena delší 
doba pracovní, což ve skutečnosti znamenalo uvalení celého 
břemene válečných náhrad na délnictvo. 

Stiwníw*2a*tupoval NČfneť&Tlia fminei-enfíí ve Sj/A. kdi 
mluvil tak otevřeně, že dostalo se mu výtek za jeho arogant-
nost. načež odpověděl: "Já jsem sem nepřišel za tlm účelem, 
abych byl zdvořilým". V r. 1922 uzavřel známé Stinnes-
Lubersacovo dohodnutí na rekonstrukci Francie, jež však ne
vedlo k praktickým výsledkům. _ . 

Stinnesova kariéra bylo přímo fenomenální. Získal řa
du dolů a uhlířských společností, časopisy, cihelny, železár
ny a ocelárny a skoupil množství lodí pro říční i oceánskou 
dopravu. Hotely, elektrárny — všechny fáse průmyslu při
cházely pod jeho kontrolu a zájmy své rozšířil i do cizích, 
zemí. / ' 

Své veliké jmění Stinnes mnohokráte znásdbil Hěhem 
války a po ní. Ježto ovládal materiál naprosto nutný k ú~ 
spěšnému vedení války, stal se svrchovaným velmožem ve fi
nanční a industriální sféře Německa. Stinnes byl "mozkem-* 
německé vlády. Byl to on, jenž, odporučoval dovážení bel
gických dělníků do Německa za války, což vyvolalo takové 
rozhorlení ve spojeneckých zemích. 

Jeho bohatství rostlo úžasně a peníze ukládal do bank v 
neutrálních zemích, aby se vyhnul placení daní nn válečné 
výdělky. Nikdo, kromě Stinnese, neznal podrobnosti jeho ob 
chodu. Většina jeho bohatství byla mimo Německo, když v 
r. 1923 marka se shroutila. Tehdy rovněž Stinnes vydělal 
obrovské sumy peněz. 

Hugo Stinnes rád se chlubil dvěma věcmi, ftíkával, "Se 
mohl by koupiti kohokoli ve Střední Evropě, aniž by pohřeš!! 
peníze a pak že nikdy neviděl bývalého německého císaře a 
že by se ani za nim neobrátil, kdyby na ulici |éí potkal. 

JOHNSON SETRVÁ V BOJI. 
MUSÍ PRÝ OčlSŤOVATI REPUBLIKÁN

SKOU STRANU OD KORUPCE. 

Washington. 1#. dubna. — V plamenném prohlášení, 
daném dnes večeř, senátor Hiram W. Johnson z CaliforrtSe 
praví, že nezanechá boie o "očištění republikánské strany od. 
íorupce a reakcionářské kontroly." 

fcřes tu okolnost, že president Coolidge má již doati dele
gátů. abv mohl btfti nominován při prvním hlasování v ná-
odní republikánské konvenci v Clevelandu. senátor John

son praví, že setrvá v boji. poněvadž "příslušníci strany měli 
by míti aspoň příležitost tlumočiti svůj protest a opovržení." 

Senátor nezmiňuje se určitě o svých plánech, nicméně 
Sak se vyrozumívá, že ačkoli formálně neodstoupí jako kan-
idát a neodvolá svého jména z předvoleb, do nichž vstoupil* 

nebude nodnikati žádné další kampaně. 
Prohlášení senátora Tohnsona dnes večer byl jeho první 

eřejný projev od utrpění těžkých, porážek v předvolbách v 
Michiganu. Tllinoisu á Nebrasce. Ku konci svého prohlášení 
praví Johnson: 

přece obdržel jsem tolik hlasů, bez organisace. beZ 
peněz a bez jakékoli pomoci, slouží ke- cti našemu óhčanstvij 

pohádá k novému úsilí o slušnost v politice a ve vlárfě. Bo!f 
5ude veden až zvítězíme, až republikánská íítrana stane se 
opět stranou lidu a až vláda opětně bude zodpovědnou jedi
ně lidu samotnému." 
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