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BOURUW 1. MA) V NĚMECKU. 
tTYÍI UBITI A MNOHO KRADE

NÝCH Pil DEMONSTRACÍCH. 
y ANGLII A VE FRANCII MINUL DĚLNIC

KÝ SVÁTEK KLIDNÉ. 
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s Berlín,^1. květnfL*** Policie srazila se a komunistickými 
demonstranty v Koeniskergu dnes, při cemž dva komunisté 
byli zabiti a několik poraněno. Rovněž dva muži byli zabiti 
<tj>ět poraněno během demonstrací v Hindeburgu, ve Slezsku. 

Presidentem Ebertem vydán dekret nařizující uvěznění 
osob, jež by organizovaly zakázané demonstrace" neb se na 
nich podílely. 

Londýn, 1. května. — První máj minul zde snad nej
klidněji od těch dob, kdy to vešlo v obyčej slaviti jej jako 
dělnický svátek. Byl sice konán průvod, avšak následkem 
toho, že hustá mlha se snesla a ulice byly vlhké, nebylo v 
něm tolik účastníků jako obvykle. 

Tokio, 1. května. — Pod ostražitýma očima 8,000 poli
cistů, mezitím co jiní ukryti bylr na různých stratégických 
místech, více než 10,000 dělníků pochodovalo zde dnes v po
ledne v té nejklidnější demonstraci, jaká kdy byla zde ko
nána na 1. května. Neočekávané vzrušení naspalo, když bal
lon z válečného loďstva letící nad městem, byl nucen snésti 
se na nejvíce frekventovanou křižovatku do zástupu pocho
dujících mužů, z nichž mnozí zpívali dělnické písně. Ballon, 
jenž přerazil dráty elektrické dráhy a zdržel pasáž na chví
li, byl poškozen, ale nikdo nepřišel k úrazu. 

Demonstrace zahájena byla ráno schůzí pod širou oblo-
bou, na níž se podílelo asi 15,000 osob, mužů i žen. Resoluce 
kterou se odsuzuje americký "přistěhovalec ký zákon, byla od
kázána výboru. 

Paříž, 1. května. Dnešek byl tím nejklidnějším prvním 
liiijem od světové války po celé Francii. Vozkové autodro-

•žek byli ti jediní stávkáři v Paříži, kdežto v severní Francii, 
v Elsasko-Lotrinsku a na Loiře v báňských a industriálních 
oblastech panovaly normální poméry. Nikde neudaly se S€>-
í*® menftí výtržnosti. 

K* 

Washington, 1. května. — První máj, k němuž bývá 
Vzhlíženo s obavami v mnohých evropských zemích, nalézá 
Spojené Státy těšící se industriálnímu mini, pravil sekretář 
práce Davis v prohlášení dnes vydaném. 

"Je vlastně dnes práce pro každého dělníka," pokračo
val. "Mzdy a pracovní podmínky jsou lepši než kdykoli by
ly. Stavební řemesla ve všech našich velkých městech vyka
zují stálé zaměstnání při vysokých mzdách. Stížnosti, kde
koli se vyskytují, jsou vyrovnávány a v mnohých případech 
mzdová dohodnutí jsou uzavírána na dlouhá období do bu
doucnosti. Země Čelí velikému stavebnímu programu/'. 

ŠPATNÁ VYHLÍDKA PRO MEUON0V 
DAŇOVÝ PIÁN. 

JEHO ÓDPORUČOVATELÉ DOZNÁVAJÍ, ŽE 
BUDE ASI PORAŽEN V SENÁTÉ. 

Washington, 1. května. — Předseda Smoot senátního 
finančního výboru doznal v senátě dnes, že "pravděpodobně 
nebude dosti hlasů na schválení položek Mellonova berního 
plánu." Kdežto republikáni jsou roztříštěni, demokraté u-
tvořili sjednocenou frontu a na včerejší konferenci schválili 
plán senátora Simmonse z North Caroliny, nejstaršího mino
ritního člena finančního výboru. 

Za těchto okolností administrační vůdcové sotva mohou 
éěekávati více než docílení kompromisu. Četní pokrokovci 
prohlásili, že budou proti každému snížení surtaxy a pro 50-
procentní snížení v normální dani. 

V Simmonsově plánu se navrhuje snížení v surtaxe s 
přítomných 50 procent na 40 procent, kdežto v plánu Mello-
nově navrhována je maximální surtaxa 25 procent. Na dů
chody pod $4,000 odporučována je v Simmonsově plánu daň 
2 procent na místě nynějších 4 procent a 4 procenta na dů
chody mezi $4,000 a $8,000 a é procent na důchody nad 
$8,000. - -

Senátor Smoot popřel, že by vyjednával o kompromis v 
Bjlelionově plánu se členy republikánské strany, ale pravil, 
ie mohl by podati kompromisní dodatky v plném zasedání 
senátu, kdyby položky odboru pokladny byly zamítnuty. A-
však nepřistoupil by na vVyj&í maximální aurtaxu než 32 
procenta. 
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HIDDLESTON VYSVĚTLUJE RESOLICI 
Washington, 1. května. — Kongresník Huddleston, ne-

odvislý demokrat z Alabamy, jenž podal resoluci požadující 
vyšetřování celého nádražního problému v Clevelandu, pravil 
dnes: "Překapitalisování týká se celé veřejnosti a na druhém 
místě železničních zřízenců. Nemůžete platiti za 'vodu' a 
platiti vysoké mzdy zároveň. Když je vyžadováno, aby že
leznice vydělávaly slušný zisk na investovaný kapitál a Když 
pak se činí zbytečně vysoké a někdy podvodné výlohy, veřej
nost za to platí." Huddleston pravil dále, že jeho resoluce 
má naději na schválení jenom tehdy, když se jí dostane pod
pory. z Clevelandu. "Ovšem, když Cleveland nemá na ton* 
zájem, neprojde ve výboru a nedostane se před sněmovnu." 

PRACUJE NA WILSONOVĚ ŽIVOTOPISE. 

Josephus Daniels, dřívější sekretář námořnictva, v práci 
na své knize "The Life of Woodrow Wilson'V ve Washingto
ne, kde zůstane až dó skončení životopisu bývalého presi-
denta. § 

NAOCHRANN RYBÁHSKÉHO PROMYSLI) 
PRESIDENT PŘIMLOUVÁ SE O KONTROLU 

RYBOLOVU V ALASCE, 
Washington, 1. května. — President Coolidge appeloval 

dnes na senát, aby přispěl k záchraně rybářského průmyslu 
na Alasce kontrolou zájmů, jež "nyní bezohledně vykořisťu
jí tento veliký, avšak rychle mizící zdroj potravin americké
ho lidu". ' 

2ádá senát, aby schválil předlolfu. jež byla již přijata 
ve sněmovně poslanecké a odporučena příznivě senátním vý 
borem pro obchod, ale proti níž se staví jisté skupiny rybářů 
a majitelů nakladáren, proti nimž včera vystoupil rázně se 
kretář obcktyKlu Ho9ver. T£ž byl obviněn inm, že vlastn*-
pracuje do tukou velikýcTPkorporací, Jel usilují o ovládnutí 
veškerého rybářského průmyslu na Alksce. 

President appel svůj adresoval v dopise zaslaném sená
toru W. L. Jonesovi ze státu Washington, předsedovi senátní
ho výboru pro obchod. 

Sekretář Hoover ve své výroční zprávě odporučil zříze 
ní rybných reservací ve vodách Alasky, kde lov nebyl by po 
jistou dobu dovolen, tak aby lososi a jiné ryby mohly se ne
rušeně plemenití. Jinak, dle tvrzení Hooverova, není daleka 
doba, kdy lososi ve vodách Alasky budou vyhubeni. 

KONGRESNÍK KNBTSON OSVOBOZEN. 
Washington, 1. května. — Kongresník Harold Knutson 

z Minnesoty, uznán byl nevinným porotou v Arlington ve váž 
né žalobě, jež vznesena byla proti němu třemi policisty, kteří 
zatkli jej v automobilu, v němž byl s Leroy M. Hullem, kler-
kem v jednom úřadu vládním. Případ projednáván byl po 

dva dny a porota vynesla osvobozující rozsudek po poradí 
trvavší něco přes hodinu. Po té veřejný žalobct podal návrh 

aby žaloba proti Hullovi byla škrtnuta. 

JAN MASARYK VYSLANCEM PRO ANGLII 
Praha, 1. května. — "Český Denník" v dnešním svém 

vydání oznamuje, že Jan Masaryk, dosavadní legační rada 
při československém vyslanectví v Londýně, bude jmenován 
vyslancem na místě vyslance Jana Mastného, ienž bude pře

ložen na jíně působiště. - ^ 1. 

EXPERTI SVAZ MARODÍ SE DOHODLI 
Praha, 1. května. — Výbor expertů odzbrojovací komi

se Svazu národů dokončil svoji práci. Vzhledem k soukro
mé výrobě zbraní a střeliva bylo rozhodnuto, že principy, jež 
Svaz národů musí odporučiti pro kontrolu, musí být omezeny 
na akci, kterou každá jednotlivá vláda může podniknouti ve 
své vlastní zemi. Navrhuje se tudíž, aby každý jednotlivý 
stát kontroloval výrobu, zbraní v mezích svých hranic, tím 
způsobem, že touto mohou se zaměstnávat! jen firmy, které 
obdržely zvláfitní dovolení k tomu, a které musíi#¥é vládě o-
zn am o vat i každou jednotlivou objednávku. 

ROCKEFELLEDljyjAR Y. W. C. A. 
New York, 1. května. —- Věnování více než $1,000,000 

Johnem D. Rockefellerem do pensijního fondu pro sekretář
ky Y. W. C. A., bylo dnes oznámeno pí. Lewis H. Laphamo-
vou, Členkyní národní rady zmíněné organisace. Pravila, že 
dar dostoupiti může částky až $2,000,000. Rovněž bylo sdě
leno pí. Laphamovou, že dluh národní rady byl snížen 
$602,000 na $163,000. 

SE STÁVKY SE5LO. na včera o půlnoci, byla odlo-
Pittsburjrh, I. května/—žena na neurčilo. Stalo se to 

Stávka zřízenců zdejší poulit-i po konferenci m^jyora Magee-
ní dráhy, jež měla býti zaháje- ho se zřízenci. 

PRÁCE "NEVIDITELNÝCH 
RUKOU". 

Slečna F. Marian Spore, 
dříve zubní lékařka, stala se 
malířkou, jejíž obrazy chvá
leny jsou kritikou. Ona však 
říká. že vůbec nedovede malo
vat! a že její práce je konána 
neviditelnýma rukama, které 
vedou její vlastní. 

MLADISTVÍ HUDEBNÍCI 
ZÍSKALI CENY. 

Toledo, O.. 1. května. -
Tři clevelandští hoši a jedna 
toledská dívka získali ceny v 
prvním zápasu mladistvých hu 
debníků, uspořádaném Ohio-
skou federací hudebních klubů, 
jež koná zde sjezd. Ceny vy
hráli z Clevelandu: Jacob Kaz 
v třidě první pro Houslisty do 
čtrnácti let věku; Lionel No
vák, ve třídě první pro pianis
ty; Edward Pfleger, ve třídě 
druhé pro pianisty, ve věku 
od čtrnácti do osmnácti roků. 
Každý z nich obdržel cenu $25 
a Ruth Mclnnes, z Toleda, zí 
skala tutéž cenu za nejlépe 
vycvičený hlas. 

ZNEPOKOJENÍ NA ITALSKO 
FRANCOUZSKÝCH 

HRANICÍCH. 

Paříž, 1. května. — Násled
kem hrozícího vpádu italských 
fascistů na francouzské úze
mí, zvláště v Nizze, francouz
ská vláda prostřednictvím své
ho vyslance v Římě činí velký 
nátlak na vládu italskou. Mus
solini, jak se praví, nařídil za
stavení všech protifrancouz
ských demonstrací a dal zat-
knouti třicet výtržníků z Ja
nova. Obyvatelstvo Riviery, 
zvláště na francouzské straně, 
jest velice znepokojeno a po 
žaduje sesílení pohraničních 
stráží. 

POLSKÉ FINANCE SE LEP&f. 
Varšava, 1. května. — Pol

ské státní příjmy za měsíc bře 
zen obnášely 122 milionů zla 
týcli franků, kdežto vydání ob 
nášelo 112 milionů zlatých 
franků. Železniční rozpočet za 
březen obešel se bas všelikého 
deficitu. 

ZVONÍKOVA 
DCERA' 

jest název románu p. Janem 
Jirouškem, všeobecně chval 
ně známým starým českým 
Cleveland ským osadníkem 
pro "Svěť' napsaného, kte
rý započne zítra ve "Světu" 
vycházeti. Bude uveřejňo
ván dvakráte v týdnu, totiž 
ve čtvrtek a • sobotu a je 
věnován Starým Českým O-
sadníkům. 
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ČÍSLO (NO.) 61. 
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MARTIN OPfTItf POHŘEŠOVÁN. 
VlDCE DRUŽINY SVĚTOVÝCH LETCI 

ZMIZa V HROZNÉ DOOtt 
STÁVÁ NADĚJE, 2E NAŠEL ÚTULKU V NÉ 

KTERÉ POBŘEŽNÍ ZÁTOCE. 
Chignik. Alaska# Ji května. — Major Frederick H Mar

tin, vůdce družiny amerických světových letců, zmizel za ďěs-' 
né bouře brzy potom, když opustil Cordovu a pustil se do 
Dutch Harbor, kde jej očekávali jeho druzi. Major Martin 
se zdržel následkem porouchání stroje. Dnes zahájeno bylo 
horlivé pátrání podél pobřeží mezi Chignikem a Dutch Har
bor. 400 mil odtud vzdáleným, jeá nemělo váak #ž dosud vý
sledku . / '' 

Jest možno, že major* Martin se svým mechanikem, ser
žantem Alvou Hardeym z Cleburne, Te,\., našli útulek v ně
které před bouří chráněné zátoce na skalnatém pobřeží 
Alasky. 

Loď pobřežní stráže Algonquin řídí pátrání. Byla při 
Shumagin ostrovech po celý minulý týden očekávajíc tam 
majora Martina, jenž měl se opětně připojiti ku svým dru
hům v Dutch Harbor. Oddělil se od nich 16. března, kdy 
nucen byl snésti se k zemi v Cape Igwak, kdežto oni pokra- . 
čovali v letu do Dutch Harbor. 

Velitel Algonquinu požádal všechny lodi ^ rybářské sta 
nice na pobřeží, aby pátraly po pohřešovaném letci. 

Jsou četné chráněné zátoky mezi tímto místem a ostro
vy Shumagin přes to, že pobřeží je většinou skalnaté, do ně
hož moře bije bez všeliké překážky. Tyto přístavy jsou zcelr 
nepatrné, takže se neobjevují na žádných plaveckých ma 
pách. Jejich vyměření vyžádalo by si mnoho dni a mohlo b 
býti prováděno jediné pomocí malých člunů. 

Perryville, rybářská stanice asi na půl cestě k ostrovů 
Shumagin a Chignik jsou jediná místa na pobřeží Alask 
kde žijí běloši. A v žádném místě mezi Chignikem a ostrov 
Shumagin není ani domorodců t$lik, aby mohli utvořiti ve 
lnici. ' - ..«£ is*; -

False Pass, ostrov Unimak. 30. dubna. (Opožděno.) —«t 
Obavy jsou zde vyjadřovány o bezpečnost majora F. L. Mar
tina. Obyvatelé této nepatrné rybářské stanice zažili právě t  

pět dní nejhroznéjší bouře, jakou pamatují v této době ročnr. 
Severní Pacifický oceán bičován byl děsnou vichřicí a 

chvílemi vítr dosáhl prudkosti až 100 mil za hodinu. Vzduch 
kolem stanice pro bezdrátovou telegrafii byl neustále pln sné 
hu z okolních hor. Ani rackové, již hnízdí na zdejších bře
zích, neodvažovali se na moře, když bouře řádila. 

BUTLER ZA PŘEDSEDU VÝBORU. 
PftEDKONVENČNl MANAGER P. COOLIDQE 

0V ODPORUČEN PRO TEN ÚfcAD. 
Washington, 1. května. — William M. Butler z Massa

chusetts bude říditi národní republikánskou kampaň a nastou 
pí po Johnu T. Adamsovi z Iowy, jako předseda národního 
republikánského výboru, zda president Coolidge bude nomi
nován na konvenci v Clevelandě. 

President Coolidge oznámil dnes. že v tom případě od
poručí výběr Butlera. svého před konvenčního managera, za 
předsedu národního výboru a dle starého zvyku jeho odpo
ručení bude přijato. 

Presidentovo rozhodnutí bylo oznámeno v následujícím 
prohlášení vydaném dnes v Bílém Domě: 

"Po poradě s předsedou Adamsem, jenž dal na jevo, že 
po organisaci příštího republikánského národního výboru ne
míní v něm setrvati v úřadě předsedy, rozhodl jsem se před* 
ložiti výboru k jeho uvážení na předsednictví, jméno Willia-
ma M. Butlera, jenž řídil předvolební kampaň." 

Ačkoli president praví, že Adams dal mu na jevoí že ne
míní zůstati v čele výboru, je to známou věcí, že p. Coolidge 
a jeho rádcové nepřáli si jej v onom úřadě. Adams některý
mi svými výroky popudil proti sobě zejména členy Americké 
Legie. 

113 OBÉTÍ TORNÁDA NA JIHU. 
DODATEČNÉ ZPRÁVY LÍČÍ PLNÝ ROZSAH 

SPOUSTY A ZKÁZY. 
Atlanta, Ga., 1. května. — Dle zpráv, jež došly sem dnes 

do večera z oblasti, na niž řádilo tornádo v sedmi jižních stá
tech, 113 osob zahynulo, raněných je několik set a peněžní 
škoda jest odhadována na více než $10,000.000. Pomoc a ú-
leva je skytána Červeným Křížem a jinými organisacemi. Dle 
jednotlivých států počet mrtvých jest: South Carolina, 81; 
Georgia, 13; Alabama, 11: North Carolina, 5; Louisiana, 1} 
Arkansas. 1: Virginia, 1. Počet raněných je odhadován na 
plných 500 a mnozí z těchto zápasí mezi životem a smrtí. 

V South Carolině. kde tornádo vyvinulo nejhroznéjší svo\ 
ji ničivou sílu, počet mrtvých rostl denně, když začínaly do-
cházeti zprávy z odlehlých míst. Záchranné a pomocné prá
ce zahájeny byly dnes v Columbia se sorganisováním ústřed
ního výboru s guvernérem McLeodem v čele. Státní milice 
se stany, šatstvem^ zásobami potravin byla poslána do spu» 
stolených krajině 
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