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KOMUNISTÉ NEJVÍCE ZÍSKALI. 
•. Iv. 

BUDOU MfTI ASI 0 PADESÁT PO
SLANCI VjCEJE SNĚMU. 

PftES TO VSAK DOSAVADNÍ KOALICE BU 
DE MtTI VĚTŠINU. 

Berlín, 5. květná. —. Výsledek německých voleb doka
zuje, že většina Němců jsou pro "směrnici splnění" na rozdíl 
od úplné roztržky s Dohodou, pro podmínečné přijetí Dawe-
sovy zprávy na rozdíl od jejího úplného zavržení a pro za
chování republiky, o jejíž podvrácení jednalo se krajně re-
akcionářským a nacionalistickým stranám. Přes to, že ko
munisté docílili přímo sensačních úspěchů a nacionalisté znač 
ně získali, německá vláda nepochybně dále bude se opírati o 
koalici skládající se ze stran klerikální, německé lidové a de
mokratické, při čemž socialisté budou dosti spolehlivou vlád
ní reservou. Komunisté získali poměrně nejvíce, neboť bu
dou míti Q padesát poslenců více v novém říšském sněmu. So
cialisté, i přes své značné ztráty utrpěné v nedělních vol
bách, zůstávají tou nejsilnější jednotlivou frakcí v říšském 
siiému. Bude-li moci vláda získati jejich podporu, bude mí
ti malou většinu, i kdyby všechny ostatní strany spojily1 se 
pw>ti ní. 

Dnes odpoledne vydáno bylo úřední prohlášení, v němž 
se praví, že ze 448 poslanců do říšského sněmu až dosud zvo
lených, koalice a socialisté mají 229 proti 219 ve všech ostat
ních stranách a že kdyby strana nacionalistická, komunisti
cká a lidová spojily se jako pravidelná opposice, mohly by 

'mobilisovati jenom 180 hlasů proti vládním 229. 
x Praví se též, že je pravděpodobno, že president Ebert 

poféádá nějakého vůdčího socialistu, aby utvořil kabinet, jež 
to socialisté tvoří tu nejsilnější frakci v říšském sněmu, a-
však důraz se klade na to, že přítomná vláda setrvá v úřadě 
a že nebude žádné podstatné změny v německé zahraniční 

• politice, ačkoli se doznává, že bude to obtížnější než dříve 
pro vládu získati většinu v říšském sněmu. • v , 
^^w^^T^ejzájímayější stránkou voleb je nezdáf ~tá!ť ž¥áné "B-
dové" strany, nejzuřivějšího zpátečnického křídla krajní pra 
wee, jež ani z daleka nezískala tolik hlasů co očekávala. 

1 Po celou kampaň tato strana tropila nejvíce povyku. 
Sršela z ní nenávist proti dohodě a volala po pomstě proti 
Francii. Nicméně však, třeba že získala několik poslanců, 
počet jejich je tak nepatrný, že vlastně znamená porážku. 
Kdyby si bylo Německo přálo silnou reakcionářškou vládu, s 
nekompromisní protidohodovou politikou/bylo by se srazilo 
pod prapory lidové strany. 

Volbv však dokazují, že hnutí na právo, třeba že dosti 
je směuem ku nacionalistickému křídlu, které přes své 

reakční sympatie přece jenom osvědčilo sklon k umírněnosti. 
Se zájmem se očekává, co nacionalisté učiní se svojí zvý-

šenou silou v říšském sněmu. Je možnost, že dostane se jim 
zastoupení v nové vládě přes úřední prohlášení, že nebude v 
ní žádné změny. 

Komunisté jsou nadšeni svým vítězstvím, neboť téměf 
•čtyřnásobili počet svých míst v novém Říšském sněmu. Vů
bec poukazuje se zde, že nedělní volby byly projevem sklonu 
na levo a nikoli "na právo". Komunistické zisky byly ob-
jtvlášť pozoruhodné v okkupovaných krajích. 

TAJEMNÍ VRAŽDA V CHICAGSKÉ PLZNI 
21LETÝ KRAJAN VILÉM SEDLÁČEK ZA

STŘELEN NEZNÁMÝMI ZÁKEÍtNÍKY. 

řJí* ' 

k- * y 
^5 *• *»•" " i Jw-íy 

Chicago, 5. května. — Jeden z nejzáhadnějších zločinů, 
který pakli náhoda nepřispěje ku pomoci, zůstane snad Ne
rozluštěn proveden byl včera o 10. hodině večer na Throop 
poblíže 18. ulice a tajemní vrahové, jichž pohnutky nikdo 
dosud nezná, ujeli tak rychle, jak rychle na místo ve fordce 
přijeli. Obětí krvavého a brutálního zločinu stal se 211etý 
český mladík Vilém Sedláček, jehož rodiče Vojtěch a Anna 
bydlí v čísle 1917 již. Loomis ulice. Týž vypomáhal otci se 
staršími bratry v povoznickém obchodu a skoro 4 roky udr
žoval známost se slečnou Kateřinou Mikeskovou, bydlící na 
Allport blíže 19. ulice a mladí lidé pouze čekali až dívka do
stane prázdniny, což měl být za několik týdnů a pak JMI chtě
li vzíti. 

Včera večer celá rodina byla shromážděna u večeře, kte-
*Š byla trochu slavnostní, neboť bylo tomu právě 34 roků, 
kdy rodiče slavili veselku. Po večeři odešel Vilém z domu, 
a zajel v automobilu pro nevěstu, patrně podnikl kratší pro
jížďku a v 10 hodin ji dovezl domů, rozloučil se s ní a jel 
severně po Throop ulici, aby dal auto do garáže, kterou otec 
vlastní, mezi 16. a 18. ulicí. Když přijel ku garáži, jela 
stejným směrem fordka, v které seděli dle souhlasné výpo
vědi svědků, čtyři muži a ti beze všeho, aniž by předcházela 
hádka, začali stříleti na Sedláčka. Vypálili na něho pět ran 
a jedna kule zasáhla nebohého mladíka nad srdce a přivodi
la téměř okamžitou smrt. Vrahové po činu obrátili fordku, 
jeli co nejrychleji jižně po Throop, zatočili na 18. ul. na vý
chod a ujeli, než svědkové zločinu se z leknutí vzpamatovali. 

' Přivolána byla ihned policie, jež zahájila pátrání, které ne-
fcnělo však až dosud žádného výsledku. . ; » : 

STRÝC SAM SE STÁVÁ VYBÉRAVÝM. 
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OTEC ZABIL SYNA. KONEC ZLOČINNÉ KARIÉRY. 
POVĚSTNÝ POŠTOVNÍ BANDITA DOPADEN 

A STŘELEN V COLUMBUS. 

Columbus, O* & května. — Joe Urbaytis,|člen thipy ban 
ditů, jež spáchala $1,000,000 poštovní loupež v Toledu, stí
haný od svého smělého útěku z vězení okresu? Lucas na Děl
nický svátek, 1,921, Ipží těžce zraněn, v jedné fgrilejftí nemocni
ci. Byl střelen dnes pozdě odpoledne v revolverové bitvě s 
detektivem Frankem Carsonem, když se vzpíral zatčení. 

Udav své jméno jako Alfred Walton a svůj domov jako 
Boston, raněný muž odepřel odpovídati na další otázky, jež 
byly mu kladeny policejními zřízenci. Byl však ztotožněn 
nade všechnu pochybnost bývalým federálním distriktním 
návladním Stuartem Bollinem, jenž vedl žalobu proti poštov
ním lupičům před federálním soudem v Toledu. Lůžka ban
ditovo je hlídáno dvěma policisty. 

Urbaytis byl dopaden v jistém obydlí na MV.. 20. ulici, 
když byla policie obdržela informace, že přijel do Columbus 
se svým bratrem Frankem. Detektivové Carson a Anderson 
hlídali dotyčné obydlí od časného jitra a krátce před pole
dnem podařilo se jim ukrýti se v bytě na druhém poschodí. 
Urbaytis byl zatčen, když tam přišel pozdě odpoledne, avšak 
stalo se to až po tuhém zápase s detektivem Carsonem, během 
něhož bandita byl střelen. Na dopadení Urbaytise byla vy
psána odměna $5,000. Ostatní lupiči, podílevsí se na veliké 
poštovní loupeži v Toledu, byli schytáni a odsouzeni. 

MANTIN BYL PRÝ VIDĚN V NEDĚLI. 
NADĚJE, ŽE LETEC DOSUD JEST NA 2IVU, 

ZNOVA NABYLA PŮDY 
^^Cpídova. Alaska, 5. května. — Pátrání po^smajoru Fre-

dejicku L. Martinovi, vůdci družiny armádních letců, vzalo 
naí selje jinou tvářnost, když dva domorodci s určitostí pro-
hlasi|i| že viděli jeho aeroplán včera blíže Port Moller na po
břeží! peringova moře při poloostrovu Alasky. Z toho vznik
ly ídojmněnky, že major Martin byl nucen snésti se k zemi ně
kde na pustém pobřeží Beringová moře. 

Epkádra; bez1 majora Martina, byte dnes TBia ostrově 
Atlca^ Ive skupině Aleutské a chystá se podniknout! let n.-i 
ostjroV; Attu, 530 mil od Atky a poslední zastávku na ameri
ckém; iúzemí. , 

I Ž-práva z Port Moller byla obdržena ve false Pass a 
způsobila, že ihned vykonány přípravy na rozšíření pátrání 
na; oblast Beringová moře. Dle této zpráVy dva muži v Port 
Moller, který je na druhé straně poloostrova od Chigniku a 
10Ó mil západně od tohoto místa, zpozorovali něco kroužící
ho; nad pohořím Aleutským a jsou prý jisti, že rozpoznali 
křídla aeroplánu, ačkoli byl ve vzdálenosti od deseti do pat
nácti mil. Je tudíž pravděpodobno, že major Martin dostal 
se |do okolí východního konce Aleutských stro\n^220 mil od 
Chigniku, kde nyní pátrání bude zahájeno.* 

OSUDNÁ HRA "NA ZLODĚJE". 
:  Lorain, O., 5. května. — Hra "na zloděje" 8 revolverem 

jejich otce, z něhož nešťastnou náhodou vyšla rána, měl za 
následek smrt 12-leté Ruth Cowardové včera pozdě odpole
dne. Dívenka a její bratr hráli si s neškodnou pistolkou, 
když tu přišli na otcův revolver. Jiný bratr pokusil se vzíti 
jim zbraň a v tahanici o ní, tato spustila a střela zasáhla dí
venku, usmrtivši ji. \ i 

x • 

Chicago, 5. května. — Ne
přátelství panující mezi otcem 
a synem, ježto posléze zmíně
ný nechtěl vésti spořádaný ži
vot, skončilo střelbou a zabi
tím syna včera odpoledne po 
obědě v obydlí rodičů, na němž 
mělo dojiti k smíření. Otec, 
Frank Kniffht, soukromý stráž 
nik, zatčený brzy po střelbě, 
odepřel uČiniti jakékoli výpo
vědi. Syn, Frank, ml., jenž sú 
častnil se oběda se svojí nevě
stou, kterou si vzal před dvě
ma měsíci, zemřel v okresní 
nemocnici. Nikdo, vyjma otce 
a syna, nebyl v obydlí ve chví
li střelby a policie našla revol
ver s jednou prázdnou komo
rou. Otec a syn často se háda
li, dle sdělení sousedů a před 
dvěma měsíci, když syn ozná
mil, že se hodlá oženiti, otec 
stavěl se proti tomu z té příči
ny, že při svém zločinném re
kordu a nechuti k práci nebu
de moci uživiti ženu. Syn se 
však oženil a matka přiměla 
otce, aby pozval mladé manže
le na nedělní oběd, v naději, 
že dojde k smíření mezi otcem 
a synem. Zatím však tragedie 
byla výsledkem tóhoto dobře 
míněného úsilí. " 

ZABITI BLESKEM. 

Newark, O., 5. května. — 
Ora Glover, 231etý, byl zasa
žen bleskem a na místě zabit, 
když kráčel po ulici ve městeč
ku Malta, na jihovýchod odtud 
včera večer. 

Sidney, O., 5. května. — Wil 
lard Hobert, 71etý hošík man
želů Harley Hobertových, kte
ří bydlí míli a půl od Houston, 
byl na místě zabit bleskem vče 
ra odnoledne. Stalo se to v za
hradě, kde pomáhal sázeti sa-
zenice svému otci a staršímu 
bratru. Tito posléze zmínění 
byli omráčeni, avšak pozdraví 
se. 

FORDÚV DAR Y. W. C. A. 

New York. 5. května. — 
Dar $75,000 Y. W. C. A. (Spol 
ku mladých křesťanských 
žen) byl oznámen na osmém 
sjezdů zmíněné organisace v 
hotelu Commodore včera. Nei* 
větší dar. přes $1.000,000, ob» 
držel spolek od Johna D. Ro-
ckefellera. 

MELLONŮV PLÁN OPÍT POHOŘEL 
TAKÉ SENÁT PSlJAL DEMOKRATIC

KÉ NÁHRADNÍ POLOŽKY. 
OČEKÁVÁ SE VSAK. ŽE BUDE SCHVÁLE

NA KOMPROMISNÍ PŘEDLOHA, v 

Washington, 5. května. — Mellonův berní plán zemřel 
dnes v senátě. Demokratické položky daní z důchodu, vy
pracované senátorem F. M. Simmonsem z North Caroliny, 
byly dány v náhrad za Mellonovy položky v berní předloze, 
odporučené senátním finančním výborem. Rozhodlo to je
nom několik hlasu, nicméně však výsledek byl neodvolatel
nou porážkou programu odboru pokladny, jenž vzbudil ta
kový zájem v celé žem|, když byl ohlášen před několika mě
síci. 

Hlasováním 43 proti 40, senát přijal Simmonsovy surta-
xové položky, s maximem 40 procent na důchody přes $500,* 
000, u porovnání » maximem v Mellonově plánu 25 procent 
na důchody přes $100,000. Dále pak, 44 proti 37 hlasům, 
senát schválil Simmonsovy položky daní z důchodů. Tyto 
ustanovují 2 procenta na důchody pod $4,000; 4 procenta na 
důchody mezi $4.000 a $8,000 a 6 .procent na důchody před 
$8,000. Normální položky v Mellonově plánu byly 3 procen
ta na důchody pod $4,000 a 6 proc. na důchody přes $4,000. 

Očekává se, že výsledkem porážky Mellonova plánu bu
de v koncích přijetí kompromisní předlohy jako se stalo ve 
sněmovně poslanecké, kde schválena byla osnova Long-
worthova. r ' * 

Berní předloha prodělává v senátě asi tatáž stadia jako 
ve sněmovně. V obou domech kongresu Mellonův plán byl 
poražen demokratickými položkami. Sněmovna pak, po de
mokratickém vítězství nad Mellonovým plánem, zamítla de* 
mokratickou předlohu a prosadila Longworthtiv kompromis* 
Podobně se očekává, že senát zamítne Simmonsovy položky 
přijaté dnes a přijme kompromis, který až v^rjde z kqnferen 
ce mezi oběma domy a bude podloženl^ttóidentovi|k pwi 
pisu. bude asi tentýž jako Xortg^'órt!l(trá^í^třS^ÍrrSv " " 

V Longworthově osnově ustanoveny jsou surtaxové saz
by íy* proc. na důchody od $10.000 do $12,000. jež se stup
ňují až do maxima 37^2 proc. na důchody přesahující $200,-
000. Jeji normální sazby jsou 2 procenta na důchody pod 
$4,000, 5 procent na důchody mezi $4.000 a $8.000 a 6 pro
cent přes $8,000, kteréžto položky přibližují se oněm Sim-
monsovým. 

Ačkoli Mellonův surtaxový program byl poražen jenom 
třemi hlasy, to nijak nebylo výrazem smýšlení senátu proti 
němu. Nejméně půl tuctu republikánů, kteří ve skutečnosti 
jsou proti Mellonovu programu snížení maximální surtaxv 
na 25 procent, hlasovali proti demokratickým náhradním po
ložkám s tím vyrozuměním, že nový kompromis bude podán 
později. 

Ačkoli demokratům, s* pomoci sedmi pokrokových re
publikánů se podařilo prosadliti jejich náhradní návrh, repu
blikánští vůdcové jsou přesvědčeni, že v koncích přijata bu
de kompromisní předloha jako se stalo ,ve sněmovně posla
necké. 
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VZPOURA NA KUDĚ VÁŽNOU. 
ROZŠÍŘILA SE ZE SANTA CLARA DO PRO 

VINCIE ORIENTE. 

Havana, 5. května. — Revoluční hnutí, jež vzniklo mi
nulý týden v provincii Santa Clara, rozšířilo se do provincie 
Oriente, dle úředního oznámení učiněného dnes večer. Při-' 
bližně 150 mužů vzbouřilo se ve starém historickém méste 

Baire, asi čtyřicet mil na severozápad od Santiago De Cuba. 
Bylo to v Baire, kde poslední revoluce proti španělskéímu pan 
ství vznikla v 1895. 

Ihned po obdržení zprávy, vspoura vjsnikla, vláda vy 
slala vojsko na stíhání rebelů. Z úřadovny ministra vnitra 
nebylo sděleno, jak velký počet vojáků vypraven do pole, a-
však řečeno, že počet jejich je dostatečný, aby mohl čeliti 
situaci. 

Kubánská vláda pracuje na plánu, aby dosáhla vydání 
ze Spojených Států gen. Carlose Garcíe Veleze, předsedy; 
plukovníka Manuela Despaigne, pokladníka a jiných vůdců 
Sdružení vysloužilců a vlastenců, kteří jsou v oné zemi. O-
čekává se, že tito budou se vzpírati zatčení z toho důvodu, že 
jsou politickými uprchlíky. 

RÍVALf NÁKLADNÍ - DO KRIMINÁLU. 
Cambridge, Ma|s., 5. května. — William J. Corcoran, 

bývalý distriktní návladní okresu Middlesex, byl dnes od
souzen do státní trestnice na lhůtu od sedmi do deseti roků 
pro mámení peněz. Pí. Theresa Dugganová byla odsouze
na na pět roků do ženského vězení v Sherborn a T. Warren 
Kane na tři a půl roku do státní trestnice. Všichni tři podali 
žádost o odklad vykonání rozsudku, čemuž soud vyhověl. 
Trojlístek tento byl usvědčen, Že lákal bohaté muže do kom-
promitujících situaci a pak peníze z nich vydíral. 
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