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ROČNÍK (VOL.) XIV. 

DAUGHERTY ZAHAJUJE ÚTOK. 
0 SOUDNÍ ZÁP0VĚ6 PROTI 

SENÁTNÍMU VÝBORU. 
TVRDl, ŽE VYŠETŘOVÁNÍM PORUŠENA 

BYLA FEDDERÁLNÍ ÚSTAVA. 

Zde je 
rafie jícnu sopky Irazu na Co
sta Rice, jejíž výbuch přivodil 
nedávné zemětřesení způsobiv 
ší ohromnou škodu. O veli-
costi jícnu možno si učiniti 
představu porovnáním s posta 
vami mužů sta jeho okraji. 

Washington, 2. května. — Právomoc senátu Spojených 
Států oprávniti vyšetřování úřední činnosti bývalého generál
ního návladního Daughertyho byla vzata v pochybnost v za
dosti o zápověď podané před vrchním soudem Distriktu Co
lumbia právními zástupci Harry M. Daughertyho. Kdyby 
soud uznal za správné argumenty v žádosti obsažené, celé 
vyšetřování bylo by prohlášeno za neústavní a nezákonité. 

Daugherty, jako soukromý občan, zahájil právní boj, v 
němž bude dokazovati, že ústava byla porušena a on zkrácen 
ve svých právech a Paul Howland, jenz spolu s bývalým se
nátorem Chamberlainem zastupuje Daughertyho, oznámil 
dnes večer: "Nyní my jsme zahájili zápas." 

V jedné žalobě uvedeni jsou jako obžalovaní Wheleerfiv 
výbor a výkonný úředník senátu a telegrafní společnost 
Western Union; v druhé se zmíněnými úředníky Je spolu-
obžalovanou telegrafní společnost Postal. 

V žalobě je žádáno, "aby tato řečená resoluce senátu 
Spojených Států, pokoušející se oprávniti řečené vyšetřován?, 
prohlášena byla za přestupek ústavy Spojených Států a do
datků téže a v rozporu a na úkor práv žalujícího." 

Daugherty žádá, aby prozatímní zápověď byla vydána, 
jež by zabránila výboru donutiti telegrafní společnosti ku 
předložení kopií .jistých telegramů, jež zasílal a dostával po 
tři roky co byl členem kabinetu a aby v závěrečném slyšení 
ona zápověď učiněna byla trvalou. Právníci získali od sou
du rozhodnutí, že obžalovaní budou vyzváni, aby se dostavili 
v pondělí a podali námitky, proč žádaná zápověď neměla 
by býti vydána. 

S podáním těchto žalob Daughertym, právomoc senátu 
ve vedení takových vyšetřování jako ono Daughertyho a 

tome, napatitno uylo se tří stran., Právní zástupce 
Tarry F. Sinclaira, jenž byl obžalován velkou porotou, ježto 

odepřel svědčiti před senátním výborem zaujal stanovisko, 
že výbor nemá práva donutiti nikoho *ku podání svědectví 
neb ku předložení soukromých listin. 

A konečně M. S. Daugherty,. bratr bývalého generálního 
návladního, bankéř z Washington Court House, O., jenž o-
depřel přístup senátnímu výboru ku svým bankovním knihám, 
popírá, že výbor měl by takového práva a vzpírá se tudíž 
tomu, aby pohnán byl k zodpovědnosti pro nevážnost vůči se
nátu. Slyšení v této věci konáno bude před federálním soud
cem v Cincinnati, 8. května. 

Ve dvou civilních žalobách zadaných dnes právními zá 
stupci bývalého generálního návladního, žádán je soud, ab.v 
zakázal senátnímu výboru donucovati telegrafní společnosti 
"ku předložení soukromých telegramů Harry M. Daugherty 
ho, jež odeslal neb obdržel za poslední tři roky." 

V žalobě Sinclairově právníci vládní zaujali stanovisko, 
ie Správo kongresu získávati informace, aby mohl vykoná-
vati své zákonodárné funkce, bylo uznáváno od založení vlá
dy * j&iWy a£ dosud nebylo vzato úspěšně v pochybnost." 

SVAZ MARODO SVĚTOVÝM SNČMEM 
NADĚJI TUTO VYJADŘUJE V MÁJOVÉM 

POSELSTVÍ BRITSKÝ PREMIER. 

, Londýn, 2. května. — Ministerský předseda MacDonald 
vydal včera následující poselství k prvnímu květnu: 

"Působí mně to daleko větší potěšení, nežli kdykoli dři 
ve, že letos mohu poslat pozdrav ku prvnímu květnu všem 
našim kamarádům mezi dělnictvem a socialistickému hnutí 
doma i v cizině. Den mezinárodního míru, jejž slavíme při 
našem květnovém svátku, zajisté se blíží. Národy, nabažene 
bojů a zklamané ve své válečné nenávisti a válečné myšlénce, 
hledají nové cesty, jež vedou ku přátelství a bezpečnosti. 

"Mojí vřelou nadějí jest, že při příštím květnovém svát 
ku Svaz národů stane se všeobsáhlým parlamentem národů^a 
já odvažuji se mysleti, že nic. lépe nemůže označovati tento 
veliký úspěch, nežli když Svaz národů prvním zákonem se 
společným souhlasem prohlásí první květen za slavnostní den 
světového přátelství, den slavnostních upomínek na neploc 
nost starého záští a za den velikých nadějí ve velké lidské 
abratření, k němuž jest lidstvo určeno."^ ^ 

POPRAVA ŠESTI ITAUL 
Baton Rouge, La., 2. května. — Guvernér Parker byl po

žádán, by vypravil oddíl státní milice do Amite, 9. května, 
kde bude popraveno šest Italů pro zavraždění Dallase Ca 
mase. Panují totiž obavy před výtržnostmi se strany pří
buzných a přátel odsouzenců. Guvernér dosud se nerozhodl, 
vyhoví-li žádosti o milici.. 
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jICEN NEJVmi SQPXY NA CQSTA RICE. 
podivuhodná foto-
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ZÍTRA JSOU NĚMECKÉ VOLBY. 
OČEKÁVÁ SE, ŽE NACI0NALIST| ZÍSKAJÍ 

V NICH PUDY. j 
Berlín, 2. května. — "Sebevražedná jroforvanost". To 

jest, jak ti, kdož jsou rozmrzeni politickými manipulacemi 
různých stran, líčí situaci Německa v předwfjter veledůleži
tých voleb do říšského sněmu příští neděli. [; 

Nikdy před tím v historii Německa tolik stran nezápa
silo o mandáty voličů. Nikdy před tím nebylo tolik rozbrojů 
v jednotlivých stranách. Nikdy před tím mbylo takových 
pochybností, co do výsledku hlasování. Z ifetomného^^hao-
su pouze tyto-věci »dají se býti pravděpoííooife Jisty: 

Jedná je? !e se sícfonem na právo, o němž tolik bylo ps; 
no a mluveno v poslední době, dlužno vážně počítati. Jin;. 
je, že socialisté nejspíše značně ztratí na své síle. A koneč
ně, že přítomná vláda má celkem dobrou vyhlídku, že sé udrž 
u vesla, třeba že s awaší neakjpá v přítomném rit 
ském sněmu. •• ^ , i 

Mimo to vše je zahaleno v předvolební mlhu. Pokud s< 
týče sklonu na právo, poukazováno je bystrými politickým 
pozorovateli, že není to výsledek dědičné lásky Němců pro 
monarchii, ale spíše rozmrzelosti se stranami, jež vlády v ze
mi od příměří a nepodařilo se jim, jak jeden Němec to vy
jádřil "vy táhnou ti káru Německa z bláta a na pevnou sil 

• • 

KRÁSKA NA BRYN MAWR 
KOLLEJI. 

nici. 
Doznává se skoro vSeobecně, že nacíonalisté získaj í pů

du, nicméně však není ani z daleka pravděpodobno, že molťi 
by uchvátiti rozhodující moc do svých rukou. 

MÁJOVÝ ROZKAZ TROCKÉHO K SO 
VÉSKÉ ARMÁDĚ. 

Moskva, 2. května. — Sovětský ministr války Leon Tro-
cký vydal zvláštní májový rozkas k- rudé armádě a válečné
mu loďstvu, v němž praví; 

"My jsme pro mír a bratrství. Rudá armáda a válečné 
loďstvo jsou zbraněmi pro obranu revoluce, na niž všechny 
ostatní zem| podnikají stále útoky. Vojenská síla kapitali
stických zemí ustavičně vzrůstá a k 
tlačování a zotročení, kdežto naš$ ^obranná ocel, poprvé 
dějinách, slouží věci socialismu." • 

no 
jsou 
festacím dělnictva. 

BERNSTORFF VYHLAŠOVÁN neodpověděl na jeho první žá-
ZA ZRÁDCE 

Berlín, 2. května. :/-•» Hrabě 
von Bernstorff, bývalý velvy
slanec pro Spojené Státy, jenž 
uchází se o znovuzvolení do 
říšského sněmu na demokra
tickém lístku, je vášnivo nana-
dán svými odpůrci jako zrádce 
německého lidu. Tito rozhlašu
jí, že Bernstorff projevil neo
chotu podporovat! stávky v a-
merických muničních ' továr
nách a v přístavech, jež byly 
rozdmychovány německým a-
gentem Janckem, jenž kandi-
duíe do říšského sněmu na 
lístku nacionalistickém. Jancke 
praví, že $20,000 bylo zapo
třebí k udržování stávek v 
proudu* št Bernstorff vůbec 

dost o peníze a později rozho 
dně odepřel poskytnouti je. 

ÚPLNÉ ODZBROJENÍ PRO 
FINSJCO.* ^ 

Londýn, 2. květná. — Nová 
socialistická vláda v Dánsku 
navrhuje, aby Dánsko bylo pr\ 
ním národem, jenž úplně b> 
odzbrojil, dle zprávy % Koda
ně zde obdržené. * 

STÁVKA UHLOKOPÚ SKON 
ČENA. 

Kansas City. Mo., 2. května. 
Zástupci 40.000 stávkujících 
havířů na jihozápadě a výbor 
těžařů dospěly 1 uspokojivému 
dohodnutí zde včera. Práce v 
dolec^ bude zahájena příští 
týd«u 

Slečna Margaret Wylie 
Washingtonu byla jednomysl
né zvolena svými spolustudent 
kami za královnu máje při vý 
roční slavnosti na Bryn Mawr 
kolleji ve dnech 9. a 10. květ
na. Tato pocta zároveň zna
mená, že byla uznána za nej-
sličnější dívku tamtéž. Slečna 
Wylie. studentka v druhém 
ročníku, bude hráti Maid Ma
rian v "Robin Hood", největší 
květnové hře kolleje. Bude 
korunována královnou máje 
Robinem Hoodem, načež ko
nán bude .skvělý průvod, ná
sledovaný tancem. 

BULHARŠTÍ EX-MINISTftl 
OSVOBOZENI 

Sofie, 2. dubná. — Ministři 
kabinetu Stambolijského, kte
ří byli obžalováni, že sosnova-
li povstání proti nynější vládě 
Cankovově, byli -po mnohatý 
denním přelíčení soudem osvo
bozeni. čtyři z nich, mezi ni
mi Stojanov. zůstanou pro rů 
zné trestní činy nadále ve vaz-
b£. Všichni ostatní budou pro
puštěni na svobodu. Vina je
jich záležela v tom, že orga-
nisovali tak zv. "oranžovo 
gardu", jejímž vůdcem byl teh 
dejší pražský vyslanec Das-
kalov. 

VZPOURA NA KUBE SE Síft 

Havana, 2. května. — Vlá 
dní vojsko srazilo se opětně s 
povstalci v Santa Clara pro
vincii a president Zayas žádá 
o povolení 1,000,000 pesos na 
potlačení revoluce. Dle jedné 
zprávy, které schází dosud po
tvrzení, rovněž v Cienfueges 
vypuklo povstání. 

ČÍSLO (NO.) 62 

MARIIN JE DOSUD NEZVĚSTNÝM. 
" !r 

OSUD VODCE SVĚTOVÝCH LETCI 
ZOSTÁVÁ ZÁHADOU. 

OSTATNÍM AVIATItfŮM NAŘÍZENO PO 
. KRAČOVATI VE VZDUŠNÉ POUTI. 
Bremerton, Wash., 2. května. — Pátrání po majoru Fre* 

d eric ku L. Martinovi a jeho mechaniku, seržantu HarveySi, 
kteří jsou pohřešováni ode středy, nemělo až dosud výsledku, 
dle zpráv zde obdržených. Od té doby, co vzlétli z Ch||f-
niku do Dutch Harbor všechna stopa po nich zmizela. 

Veliký počet lodí podílí se ňa systematickém pátrání 
vodách Pacifického oceánu jižně od poloostrova Alasky mezi 
Chignikem a False Pass, kdežto na pevnině pátráno je V 
Aleutských horách po zmizevším aeroplánu. 

Tři ostatní aeroplány z eskádry, přítomně v Dutch 
larbor, ačkoli bylo jim nařízeno pokračovati v letu, jsou po* 
lotově sú cast nit i se pátrání, kdyby to bylo uznáno záhod-
ným. Následkem obtíží radiového dorozumívání, jen sporé 
zprávy o postupu hledání došly sem s ©Drdovy na A lásce, Mr 
východ od Chigniku. 

d*r-< 
Depeše obdržené zde naznačují, že oblast, v které major, 

Martin byl asi nucen hledati útočiště v některé chráněné zá
toce, byla rozdělena na čtyři distrikty, z nichž každý při
dělen určitým lodím a podobným způsobem děje se pátrání 
na pevnině. Jsou vyjadřovány obavy, že i když podařilo se 
oběma mužům najiti bezpečný útulek v některé malé zátoce 
na pobřeží, ohrožováni jsou hladem následkem nedostatku 
potravin a vystaveni mrazivému větru. 

Aeroplány a personál ostatních tří aeroplánů jsoU V# Vý* 
torném stavu pro pokračování v letu z Dutch Harbor na 
ostrov Atka, 350 mil vzdálený, přes to, že bylo jim zápasiti 
se silným větrem a sněhovými vánicemi skoro neustále od té 
chvíle co opustili Seattle 6. dubna. Dnes večer sděleno % 
Dutch Harbor, že vzhledem k rozkazům obdrženým z Wash
ingtonu, chystají se k nastoupení sv$ další vzdušné pouti.. 

Zdali major Martin je na živu'a byl-Tí jeho aeroplán to- ^ 
šetřen zkázy, pravděpodobně nejdříve bude od něho slyšeno 
pomocí radia, neboť měl na svém aeroplánu malý přístroj s 
vysílacím okruhem 250 mil, což je více než postačitelno k za

slání depeše lodím po něm pátrajícím. Parníček Algonquin 
od pobřežní stráže Spojených Států je přítomné proti \V asne-
senski, Alaska, asi na půl cestě mezi Chignikem a Dutch 
Harbor a přímo na čáře obmýšleného letu. Během uplynu-
ých 24 hodin parníček veplul do velkého počtu malých zá
tok, ale nenašel nejmenší stopy po Martinovi a jeho aero* 
plánu. 

Washington, 2. května. — Rozkazy byly telegrafovány 
dnes generál-majorem Patrickem, šéfem armádní letecké služ 
by, poručíku L. H. Smithovi v Dutch Harbor, v nichž se mu 
nařizuje pokračovati v letu kolem světa s aeroplány. jež jsou 
v Dutch Harbor, jakmile povětrnost dovolí. 

Poručíku C. L. Bissellovi z armádní letecké služby, jenž 
přítomně je v Dutch Harbor nařízeno současně, aby vedl pá
trání po majoru Martinovi. * 

/ 

PRESIDENT PRO JAPONSKOU VfLUKU 
Washington, 2. května. — President Coolidge vyjádřil 

se vůči návštěvníkům v Bílém Domě, že souhlasí s tím, aby 
vyloučeni byli z přistěhovalectví příslušníci plemen, kteří dle 
stávajících zákonů nemohou se státi občany Spojených Států. 
Přeje si však, aby v přistěhovalecké osnově, která prošla již 
7 senátě i ve sněmovně poslanecké a přítomně je v konfe
renci obou domů kongresu, bylo to vyjádřeno takovým způso

bem, aby nebyla žádná urážka způsobena přátelským ná
rodům. 

Nebyly však sděleny žádné informace a to jak v Bílém 
Domě, tak v kapitole, jaké kroky jsou obmýšleny odborem 
státu, zdali kongres schválí návrh, aby výluka byla odložena, 
až ostatní odstavce vstoupí v platnost. 

Zástupci senátu a sněmovny poslanecké v konferenci vě
novali první pozornost odstavci týkajícímu se japonského 
přistěhovalectví a debatovali o něm plných pět hodin. Nic
méně však, když senátor Reed, republikán z Pennsylvanie a 
hlava senátní delegace vyšel z konferenční místnosti, pravil 
pouze, že "k žádnému rozhodnutí se nedospělo." Očektívá 
se, že ještě celý zítřek věnován bude diskussi o onom odstav
ci. Jak nyní zní, výluka japonského přistěhovalectví má ve
jiti v platnost ihned, jakmile předloha stane se zákonem, 
kdežto ostatní jeji odstavce až na 1. červ#ace. To prý nejvíce 
Japonce uráží. 

(TOČÍ NA DĚLNICKOU VLÁDU. 
Londýn, 2. května. — Lord Curzon v řeči proslovené přeé 

Primrose League, v níž předpověděl návrat konservativní stra 
ny k veslu vlády, pravil o nynějším dělnickém kabinetu: "So
cialistická vláda měla nám dáti čisté mléko socialismu, ale 
až dosud kráva nevydala takového nápoje. V zahraničních 
vztazích jedinou věcí, kterou vláda učinila je, že zasedla v 
přátelské konferenci se zástupci nejkrutější a nejkrvavějSí 
vlády, jakou poznala Evropa od francouzské revoluce/' 
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