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Jediný uniový český neodvislý denník v Cleveland*!, Dnes jasno a teplo, zítra 
The WORLD* Independent Bohemian Daily Newspaper přeháňky a možná bouře. 
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ROČNÍK (VOL.) XIV. CLEVELAND, OHIO, V PONDĚLÍ (MONDAY), 5. KVĚTNA (MAY), 1924. 

NEMO jsou pro pawesuv pian. 
TENTO VÝZNAM MAJÍ WM.BY VČERA 

V lift KONANÉ. , 
KOALICE ČTYŘ STRAN BUDE OPĚTNÉ 

KONTROLOVATI SNĚM. 
Berlín, 4. května. — Parlamentní koalice, sestávající Žč 

stran socialistické, klerikální, demokratické a lidové, jež bu-
míti dostatečnou většinu, aby mohla uvésti v platnost opatře
ní Dawesovy komise finančních odborníků, byla zajištěna vše 
obecnými volbami konanými v Německu dnes. K tomuto zá
věru dospělo se ve hlavním stanu vládním po zprávách, jež z 
různých částí země byly obdrženy, tfdrží-li se zmíněné čty
ři strany postavení, jak se jeví dle zpráv až dosud získaných, 
je dokonce možno, že budou moci prosaditi též ústavní do
datky s nepatrnou pomocí od neodvislých frakcí, jichž v pří
štím sněmu bude několik. 

Ačkoli nacionalisté a komunisté získali, nebudou míti 
dout i hlasů, aby mohly ohrožovali směrnici, na níž se usta
novily čtyři strany tvořící koalici. Krajní reakcionářl, vede
ní Ludendorffem, neosvědčili očekávanou sílu. 

Sčítání hlasů pokračuje velmi zvolna, ježto zprávy po
zdě docházejí a též z důvodu, že kandidáti dvacqti tří stran 
jsou na úředním hlasovacím lístku. Jenom 150 ze 2,000 vo
lebních obvodů v Berlíně podalo úplnou zprávu dnes do půl
noci. Přes to však, na základě dosavadních informací, vlá
da a političtí vůdcové jsou přesvědčeni, že reakcionářským 
a krajním radikálním stranám nepodařilo se strhnouti k sobě 
massy voličstva. 

Jak německá lidová strana, vedená Gustavem Streseman-
nem, tak sjednocení socialisté ztratili méně než bylo předpo
vídáno a kdežto socialisté jsou zle tísněni komunisty v Ruhr-
sku, Sasku a jiných industriálních středech, je skoro jisto, že 
jejich ztráta na mandátech bude menší než jejich vůdcové 
očekávali ještě před třemi dny. Lidová strana .rovněž dobře 
se drží ve volebních obvodech, kde bylo jí zápasiti s naciona 
listickými kandidáty. Následkem velké roztříštěnosti voličů 
TTB toHk*růiných stran, příští německý říšský sněm bude míti 
nejméně o patnáct poslanců více. takže by čítal 475 Členů. 
Ačkoli noví příchozí sesílí krajní pravici a levici, nebudou 
moci podstatně sesiliti opposici proti koalici, jež počítá bez
pečně na 280 mandátů. 

Úkol přidělení hlasů dvaceti třem stranám vyžádá si dal 
ŠS dvacet čtyři hodiny a federální volební komisař prohlásil, 
že nebude určitě známo až do zítřka do večera, kolik poslan
ců jednotlivé strany budou míti y příštím sněmu. Němečtí 
nacionalisté, socialisté a komunisté běží těsně vedle sebe ve 
Velkém Berlíně. Komunisté byli V čele všech stran v Kolíně 
o půlnoci. Pí. Ruth Fischer, vášnivá komunistka, byla zvole 
na v Berlíně a rovněž Emil Eichborn, komunista, jenž vyko 
nával v Berlíně úřad policejního prefekta během revoluce. 

Jenom několik výtržností se událo v Berlíně a rovněž 
VŠude jinde převládal klid. Hlasování V okkupovaných kra 
jích dělo se bez všelikých překážek. Komunisté osvědčili 
největší sílu v Ruhrsku, Sasku, Durynsku a industriálních 
střediscích Velkého Berlína. V místních residenčních obvo 
dech němečtí nacionalistá a Ludendorffová -strana byli V. čele 
všech ostatních. 

Kancléř Marx, zahraniční ministr Stresemann a ostatní 
Vládní vůdcové, kteří byli nominováni ve venkovských di
striktech, zůstali v Berlíně, kde odevzdali hlasy Časně dopo
ledne. President Ebert hlasoval v Bad Mergenthein, ve 
Wuertembersku, kde se léčí v lázních. '•} , 1 

Jeden komunista v Berlíně, jenž natíral ehodnfk na čer-
véno, byl zastřelen policistou, když se vzpíral zatčení. 

VZDVSllJl řOŠTI 00 0CE&NI 
t IHitllBL 

Washington, 4. května. — Denní vzdtrihtá poSldvúí sítrf 
mezi Ne\y Yorkem a San Franciskem, s dodávkou třiceti 

pěti hodin, čili od jednoho jitra do následujícího večera, za
počne 1. července, bylo oznámeno dnes. generálním poštmi-
strem Newem. Očekává se, že doba letu bode snížena na 
dvacet čtyři hodiny během několika měsíců. v-

Nejenom lidé na obou pobřežích budou míti výhodu 
této rychlé dodávkv, ale rovněž oni ve vnitrozemí bydlící bu
du míti rychlejší dodávku, neboť zvláštní poštovní známky 
zajistí jim dopravu vzdušnou poštou do míst, kde zřízeny bu 
dou letecké poštovní stanice, odkud pak mohou být! dopisy 
4ppraveny do jiných měst ve vnitrozemí vlakem. 

Doba pro dodávku dopisů mezi New Yorkem a San Fran 
cfskem je přítomně osmdesát sedm hodin vlakem. Nová 
služba sníží tento čas o tři pětiny. Poštovní známky budou 
po 8, 16 a 24 centech a budou prodávány ve všech větších 
městech v zemi. 

Pravidelné stanice, kde aeroplány budou měněny, bu
dou zřízeny v následujících místech: New York, Belfonte. 
Pa.; Cleveland, Chicago, Omaha. North Platte^ Neb.; Che
yenne, Rock Springs, Wyo.; Salt Lake City, Elko, Nev. a San 
Francisco. Jedenácti aeroplánů bude použito pro každou 
jednotlivou cestu. 

TAKÉ BEZDRÁTNÁ DEPEŠE. 
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CANT0NSKÝ MAYOR VYHOSTÉN. 
PODOBNÝ TREST OČEKÁVÁ PÍÝ JEŠTĚ 

JINÉ HLAVY MĚST. 

sej chvíli, kdy gu-
utí. jimž shledal 

ixfk! E. E. Curtise, ± 
Columbus, «0.> 4. května. — Skoro v téže 

vemér A. V. Donahey oznámil své rozhodnu 
mayora C. C. Curtise z Canton a jeho bratra 
dřívějšího direktora bezpečnosti, vinnými z ^hžalob zaned 
bávání úředních povinností a nevymáhánf- feáltaaft proti pro
deji lihovin, karbanictví a prostituci, výstraha vydána byla z 
kapitolní budovy všem úředníkům v jiných městech, kde zá
kony nejsou rázně prováděny. Ve všech takových případech 
bude zakročeno, ačkoli je možno, že řízení fcahájeno bude 
před místním krajským soudem a nikoli před guvernérem 
Řízení takové dovoluje zákon přijatý před deseti roky, když 
byl v Newarku lynčován jeden prohibiční detektiv. 

Výstraha dána byla dnes státním prohibičním komisa
řem B. F. McDonaldem, jenž oznámil, že canfonaký mayor 
Curtis a jeho bratr, bývalý řiditel bezpečnosti, jsou první z 
dlouhé řady veřejných úředníků, kteří je budou následovati 
do soukromého života, "nenastane-li znatelné zlepšení v ně 
kterých městech a vesnicích". Přítomně vyšetřovány jsou 
poměry ve dvou větších městech ohioských. 

Ve svém rozhodnutí vzhledem k mayoru Curtisovi praví 
guvernér, že "svědectví jasně dokazuje?*, te neučinil oprav
dového pokusu o vymáhání zákona. 

Canton, O., 4. května. — Dnes bylo zde oznámeno, že 
svědectví ze slyšení před guvernérem bude použito velkou po
rotou, která bude svolána zp. účelem vyšetřování domnělých 
koruptních praktik za úřadování mayora Curtise. Mayorem 
Cantonu stal se nyní C. M. Ball, předseda městské rady, jenž 
byl úřadujícím mayorem o£ suspendování Curtigova. 

MASARYK V MJMB OPĚT DO ITÁLIE 
, . Řím, 4. května. — Tomáš G. Masaryk, president Česko
slovenské Republiky, sdělil časopisu "Tribuna", že hodlá v 
měsíci říjnu vykonati státní návštěvu v Itálii. Na otázku o-
hledně cesty čsl. ministra zahraničních záležitostí dra. Ed. 
Beneše do Itálie Masaryk prohlásil, že Beneš přichází do Ita 
lie za účelem uzavření těsnější dohody mezi oběma zeměmi, 
zvláště v ohledu hospodářském a finančním. Vzhledem 
možnosti politické úmluvy Masaryk se omezil na prohlášení, 
že o věci té případně může být pohovořilo mezi Benešem a 
italskými státníky. 

Vzhledem k politice "Malé Dohody", jíž Masaryk ozna 
čil jako negativní, zmínil se o možnosti připuštění Uher do 
"Malé Pohody" 'v néjbližší budoucnosti. Masaryk nevěří 
možnost nové války, poněvadž všechny státy dnes jsou velice 
oslabeny a ochuzeny, s výjimkou jediných Spojených Států. 

JB60SLAVIE UZNALA ÍEOKOB 
lEPBBUKB. J 

Bělehrad, 4. května. — Jugoslávská vláda vzňala repu 
blikánský režim v Řecku a zaslala již svému vyaj^inci v Athé 
nách instrukce v tom směru. J 

V souvislosti s tím prohlašuje se ve zdejších vládních 
kruzích, že Jugoslávie jakožto bezprostřední soused Řecka 
nemůže se pretfvitf svobodnému projevu národní vůle jak sta 
lo se to pleblscitem ze dne 18. dubna, a jest přesvědčena, ž<» 
nevá řecká vláda bude nadále pokračovoati v|doeávadnlch 
pfátelských stycích mezi oběma zeměmi. 

DÉLÁ MÍSTO PRO ARIZONU 

Albert Beer, kamenník, dě
lá otvor ve straně Washington 
ova pomníku v sídelním městě 
národa pro další ze státních 
kvádrů nesoucích příslušné ná 
pisy. Tento poslední bude ze 
zkamenělého dřeva "2e státu 
Arizony. % 

NADĚJE NA ZMfRNENf VOL-
STEADOVA ZÁKONA. 

tVashington, S. května. — 
Kongresník Tinkham z Mas

sachusetts sdělil dnes v dopi
se kap. Williamu H. Stayto-
novi, předsedovi Sdružení pro
ti osmnáctému dodatku, že stá
vá naděje na zmírnění Volstea 
dova zákona v příštím zasedá
ní kongresu, šedesát kongres-
níků podalo předlohy na po
volení výroby a prodeje 2.75 
procentního niva, ale sotva doj 
de k jednání o některé z nich 
v zasedání nynějším. Osuc 
těchto uředloh závisí od vý
sledku listopadových voleb. 

KRÁLOVNA SLEVILA S 
"GAiE\ 

Rotterdam. Holandsko* 3. 
května. — Ve snaze o vyrovná 
ní rozpočtu, holandská vláda 
snížila platy všech státních za-
mčstnanců o 10 procent. Krá 
invna Vilemína sama požáda
la. abv jeií přjimv byl v též 
<*ní?*nv o 10 nrocept a nÁsled-
V*m tMn ús-norv bude nucena 
nropustiti íást svli^o dvořan
stva. 

ČÍSLO (NO.) 63. 

ZÁDNĚ STOPY PO MAJ. MARTINOVI 
PATRMf KS M0ÍI I NA PEVNINÍ 

NEMÍL0 VÝSLEDKU. 
POSLEDNĚ BYL VIDĚN DOMORODCI 

LETlCl NA SEVER. / 
Na lodi pobřežní stráže Algonquin, 4. května. — Po de* 

vadesáti šesti hodinách neustálého pátrání podél pustého po
břeží Shumigan ostrovů, není dosud žádné stopy po majoru 
Fredericku L. Martinovi, veliteli družiny světových letců a 
jeho mechaniku, Alvovi Harveym. Hlídka v koši na stožáru 
měněna je každé dvě hodiny a většina mužstva na palubě 
rozhlíží se téměř neustále pomocí silných dalekohledů po 
modrých vodách Pacifiku. 

ICdyž Algonquin veplul do desítek neprozkoumaných* xfa 
tok, zdálo se několikráte, že objevil se světelný signál, ale 
když se dojelo k místu, nebylo tam nic jiného jenom holé 
skály. > ' 

Zdali ma jor Martin nele&él na sever, jak* tvrdí" někteří 
domorodci, kteří prý jej viděli, měl by býti někde na těchto 
ostrovech neb v zátokách na jižním břehu poloostrovy Ala-
sky. Do půlnoci většina těchto míst byla navštívena někte
rou z lodí na pátrání se podílejících, aniž by však nějaké sto 
py bylo objeveno po letcích. 

Počasí je nyní teplé a jenoTtf pří soumraku kfěsní* rtuť 
v teploměru na bod mrazu. Dnes byla obdržena zpráva, že 
čtyři domorodci jsou na cestě napříč poloostrovem Alaskv 7. 

Chigniku, čtyřicet mil k Beringovu moři. Nebudou-li letci 
nalezeni v jezeře Chignik, dva domorodci se vrátí do Chigni
ku, kdežto druzí dva budou se bráti dále k Černému jezeru. 
Cesta z Chigniku až k Černému jezeru konána je po vodě ve 
člunech, ježto řeka a jezero prosty jsou ledu až do půlnoci. 

Včera večer Algonquin setkal se se skůnerem Pioneer od 
vládní zemězpytné služby, při Jacob a Paul ostrovech. Kon
ference konána byla na Pioneeru. Kap. Lukens, kollejní spo* 
lužák Martinův pravil, že veplul do každé zátoky na jižním 
břehu až k zálivu Kuiukta.. Tamj, setkal se a dvěma domorodí 
ci, kteří se vypravili z Chigniku na pátrání po pohřešovaných 
letcích. Tato ostrožna jest jenom pět mil široká a není na 
ní žádných hor. Před několika týdny přeletěli přes ni ostat
ní tři armádní aviatikové, aby si zkrátili cestu do Unalaskv. 

Algonquin plul tak dlouho po moři, že zásoba oleje se 
tenčí. Kap. Daggett je na cestě do Chigniku, aby tam pátral 
po zmizelém majoru a uspíšil pátrání na zasněžených plá
ních 'čtyřicet mil od Beringová moře. Rybářský člun Port 
Moller prohledává všechny zátoky na straně poloostrova z 
Beringová moře až k místu 100 mil na sever, kde major Mar
tin měl by býti, kdyby byl letěl oním směrem. 

Cordova, Alaska, 4. května. — Tři armádní aviatikové 
konající let kolem světa bez majora Martina, včera' přiletěli 
z Dutch Harbor, na ostrově Unalaska, na ostrov Atka, 350 
mil směrem k Japanu. Vzdušné křižníky New Orleans. Chi
cago a Boston, pod velením poručíků Smitha, Nelsona a 
Wade-a, vykonali cestu ve čtyřech hodinách a patnácti minu
tách přes to, že bylo jim zápasiti neustále s hustou mlhou. 

San Diego, Cal., 4. května. — Pf. Frederick L. Martino-
vá, manželka vůdce družiny světových letců, dlí zde na ná
vštěvě u své sestry, pí. Louis Uttové. Bylo tam řečeno, že je 
v takovém stavu následkem soužení, že nepřijímá žádných 
návštěv. v 

PENSIJNÍ PftEDLOHA VETOVANÁ. 
SOUDÍ SE Z TOHO, ŽE STEJNÝ OSUD STIH 

NE OSNOVU BONUSOVOU. 
Washington, 4. května. — "Šetrnost ve vládě a imíženi 

daní". Na této platformě president Coolidge zaujal své pevné 
stanovisko dnes, když byl vetoval předlohu přijatou obrov
skou většinou v senátě i sněmovně poslanecké na zvýšení pen
sí vysloužilců a vdov po nich z válek občanské, mexické, 
španělské a s Indiány, a oznámil ráznou směrnici opposice 
proti "zákonům, jež zvyšují trvalé výlohy vládní". 

Závěrečný odstavec presidentova poselství, jímž předlo
ha vetována, vykládá se republikánskými i demokratickými 
kongresními vůdci jako ohlášení stanoviska administrace, jež 
bude znamenat! nejenom veto vojenské bonusové předlohy, 
přijaté již v obou domech kongresu, ale rovněž Haugen-Mc 
Nary-ovy předlohy na pomoc zemědělství a předlohy na zvý
šení platů poštovních zřízenců, kdyby tyto dvě poslední by
ly přijaty v kongresu. Byly již přízn&ě odporučeny přísluš
nými výbory. 

Uzákonění Bursumovy pensijní předlohy zvýšilo by vlád 
ní výlohy od $55,000,000 do $58.000,000 ročně, kdežto bo
nus stál by kolem $125,000.000 první rok a $100,000,000 po 
dvacet roků. Dle předlohy Haugen-McNary-ovy má býti po
voleno $200,000,000 na podporu zemědělství a mimo to se 
dává právomoc vydati bondú za částku pětkráte tak velkou. 
Zvýšení platů poštovních zřízenců rozmnožilo by vládní vý
lohy o $70,000,000. 

Ve svém poselství president Coolidge zaujal stanovisko, 
že o všechny pensisty z válek svrchu zmíněných bylo dosta* 

Itěéně postaráno a posledně zvýšeny všechny pense v r. 1920« 
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