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Jediný uniový český neodviilý denník • Clerelandu. 
*Fhe WORLD* independent Bohemian Daily Newspaper 

Dnes bouřlivé přeháňky, 
zítra počasí krásné. 
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ROČNÍK (VOL.) XIV. 

BERHÍ PŘEDLOHA JE ZÁKONEM. 
WESlDEltt POUKÁZAL M NEDOSTAT 

JCY V Ní. KLE PODEPSAL JL 
SLIBUJE USILOVATI NADÁLE O LEPŠI 

DAŇOVOU SMĚRNICI. 

CLEVELAND, OHIO, V ÚTERÝ (TUESDAY), 3. ČERVNA (JUNE), 1924. 
•  j l  

ČÍSLO (NO.) 88. 

f Washington, 2. června. — President Coolidge podepsal 
Ujies předlohu, kterou se snižují federální dané, avšak pro
hlásil ji za neuspokojivou a slíbil, že napínati bude všechnu 
svoji energii na získání lepší osnovy v příštím zasedání kon-
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Předloha, jež snižuje daně ve většině případů na ítfej-
nižší úroveň od r. 1917 a o niž sveden nejtužší zápas v ny
nějším kongresu představuje, dle presidenta, "snížení, nikoli 
Vlak reformu daní." 

"Předloha neuplatňuje zdravou trvalou berní směrnici a 
když se o ní jednalo, působily jisté nešťastné vlivy, jež by 
neměly kontrolovati berní otázky,' praví president ve svém 
prohlášení obsahujícím 2.500 slov. , "Nicméně však přes její 
zřejmé nedostatky, její výhody jako dočasné úlevy a proza
tímního přizpůsobení obchodních podmínek a vzhledem k ne
jistotě, že lepší zákon mohl by býti získán v dohledné době, 
vedou mne k přesvědčení, že nejlepším zájmům zeniě bude 
fttslouženo, když tato předloha stan^ se zákonem. 

"Napravení její nedostatků může býti zůstaveno příští
mu zasedání kongresu. Důvěřuji, že předloha méně politi
cká a více v pravdě ekonomická bude pak přijata. K tomu 
cíli budu věnovati všechnu svoji energii.1' 

•Přítomným berním zákonem důchody „ vládní budou \ sní
ženy asi o $361,000,000, ale přfs to není očekáván žádný 
schodek v pokladně. Plný účinek zákona bude pocítěn až v 
příštím roce. Snížení 50-procentní týká se totiž letošních dů
chodů splatných v 1925. Na daně z důchodů splatné v tom 
to roce činí se sleva 25 procent. Ti, kdož odvádějí daně ve 
splátkách, jsou oprávněni ku snížení své druhé splátky, při
padající na 15. června, o polovinu a zbývající třetí a čtvrté 
splátky o čtvrtinu každé. Ti, kdož odvedli plnou částku svých 
daní a důchodů, (kwtanou 25-proeentní slevu *pět, aniž by 
se ó ni museli hlásiti. 

Ačkoli nový zákon ̂ ve většině případů snižuje daně, u-
stanovuje dvojí novou daň — na dary a mah jongg soubory 

a zvyšuje daň na dědictví a hrací karty. Osvobození od 
placení daní z důchodů zůstává jako nyní — $2.500 žena
tých, $400 na každé neplnoleté dítko neb osobu jinak závi
slou a $1,000 u osob svobodných. 

Vedle toho, že zákon snižuje daně z dichodů, zrušuje 
úplně některé federální akcisní daně, jako na telegrafní a 
telefonní depeše, nápoje, cukrovinky, nože, dýky, atd., na 
lovecké a jízdecké úbory; prodejní dají na yachty a motoro
vé čluny; na koberce, kufry, peněženky, na bankovní peněž
ní poukázky * směnky, na divadla a cirkusy (podlahovou 
prostoru). / 

Mimo to některé akcisní daně jsou sníženy. Tak na při 
Wad divadelní lístky až do 50 centě jsou daně úplně sproště-
ny, na ostatní daň snížena. Na klenoty až do $30 a na ho
dinky až do $60 je deň úplné zrušena a na dražší snížena. 

DODATEK K ÚSTAVE ODPORUČEN 
lít JÍM BÝTI ZAKÁZÁNA PRÁCE DETÍ 

POI II.. ROKEM VĚKI. 
PROŠEL TÉŽ V SENÁTĚ A NYNÍ STÁTY BU 

D0U O N£M HLASOVAT!. , 

UM 

^ Washington, 2. čeiwna. — Schválení bylo ťfíftTo dnes ve-
&er ústavnímu dodatku, jenž by splnomocnil federální vládu 
omezovati, regulovati neb zakázati práci dětí pod 18. rokeni 
věku. Před tím již byl přijat ve sněmovně poslanecké a ny
ní bude o něm hlasováno ve sněmech jednotlivých států. V 
senátě .byl proň odevzdán 61 hlas, proti 23, takže vrženo 
jptoň o pět hlasů více než nutná" dvoutřetinová většina. 

• . Dle dodatku, jak je navržen, kongres měl by právo regu 
lovati dětskou práci, avšak vymáhací moc byla by zůstavena 
federální vládě a vládám jednotlivých států. Kdyby pro do
datek hlasovaly přízpivě tři čtvrtiny sněmů států, stal by se 
částí ústavy. 

Nejvyšší soud dvakráte prohlásil federální zákon na re-
. foliování dětské práce za neústavní a odpůrci dovozovali, že 

dodatkem je zasaženo do' právomoci států, kdežto s druhé 
strany tvrzeno, že jedině federální vláda, když se bude moci 
opříti o ústavu, zajistí ochranu détí v těch státech, které jsou 
v tomto směru liknavými. / 
. Hlasování o dodatku předcházela velmi rušná debata. 
TPttala po celý den a večer a většinu tří posledních dnů. Té
měř každý senátor použil příležitosti tlumočiti své mínění, 
Žádný však dle pravidla předem přijatého nesměl mluviti dé* 
H než patnáct minut. 

Odpůrci podáno bylo k dodatku asi tticet doplňků, jichž 
útelem bylo seslabiti jej, ale vftechny byly poraženy. Zejmé
na senátor Reed z Missouri vyvinul v tomto směru velkou hor 
livost. Mezi zavrženými doplňky byly ony, jimiž měla býti 

VODY* POTOMACU ZAPLAVILY HARPERS FERRY. 
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Harpers Ferry, jako mnohá jiná místa * poříČf INtomacu, bylo zatopeno v největší 
povodni, již údolí zakusilo od r. 1880. * Pršelo nepřetržitě po celé 34 hodiny, následkem če
hož řeka a všechny její přítoky se rozvodnily.Toto je pohled na hlavní ulici Harpers Ferry. 

MUŽ, JENŽ "ROSTE" DLE SVÉ VOLE. VYPOVÍDAJÍ AMERICKÉ 
HUDEBNÍKY. 

:oj 
Clarence E. Willard, proslulý "muž, jenž roste" a muž-; 

zvětšiti svoji výšku od šesti do sedmi palců, koná demonstra 
ce na hlavní policejní stanici v Bostoně na důkaz, že Bertillo-
nův systém běření je naprosto nespolehlivý — pokud jeho se 
týče. 

dovolena práce dětí v zemědělství a venkovním zaměstnání. 
Po té senátor Reed navrhl doplněk k dodatku, áby moc kon
gresu regulovati práci dětí byla omezena pouze na průmy
sly, v nichž stává obzvláštní nebezpečí životu a zdraví, avšak 
doplněk tento potkal osud všech předešlých, takže dodatek 
přijat v téže formě jako se stalo ve sněmovně poslanecké. 

Rovněž zamítnut byl návrh, aby doba na ratifikaci do
datku jednotlivými státy byla omezena na pět roků. Odpůr
ci počítali s možností, že nedošlo by k hlasování ve všech stá
tech před uplynutím této lhůty. Čtyřicet republikánů, deva
tenáct demokratů a dva farmářsko-délničtí*senátoři hlasovali 
pro dodatek a sedmnáct demokratů a šest re pelikánů proti 
němu. • , • , i 
— — —-

PŘEDPOVÍDÁ RUSKO-RU. 
MUNSKOU VÁLKU. 

Londýn, Ž. června. — ÍCy-
áiněvský dopisovatel "Daily 
Express" oznamuje, Že v celé 
Bessarabii panuje velké napje 
ti a že válka mezi Ruskem a 
Rumunskem k vůli této pro
vincii sotva dá se zažehnati. 

Dle náhledu dopisovatelova 
není žádného sporu o tom, že 
sovětská vláda ruská pomýšlí 
na opětné zmocnění se Bessa-
rabie. Ve skutečnosti však je 
prý Bessarabie pouze částí ru
ského plánu, jehož vlastním 
cílem jest Cařihrad a ovládnu
tí ústí Dunaje. 

SQaristi v Rusku, jak praví 
d<j&is<Qvatel, se nabídli, že u-
zrtají ; Eessarabii jakožto ma
jetek Rumunska, když toto 
podporovati bude jejich kam
paň proti sovětské vládě a 
k<^yž v Rumunsko zahájí ofen-
sitój proti Kyjevu za tím úče
lem, p'by.y Ukrajině mohla být 
ustavena carská vláda. Mezi
tím, však .^zprávy z jiných pra-
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menů nasvědčují, že vojenská 
pohotovost Rumunska velice 
utrpěla posledním velikým vý
buchem v arsenálu u Bukureš
ti a že byde to trvati delší do 
bu, nežli Rumunsko bude s to 
odvážiti se nějaké válečné ak
ce. 

BAftfttfe RADILI VE MĚS
TEČKU. 

Cincinnati, O., 2. června. — 
Tiché městečko New Rich
mond, nedaleko odtud, bylo te 
rorisováno tlupou banditů 
dnes časně ráno. Všichni lidé 
byli vyburcováni ze spánku, 
l:dyž čtyři lupiči, jimž se jed
nalo o vykradení pokladny na 
poště, přesekali telegrafní a 
telefonní dráty, způsobili vý
buch ve vládní budově a pro
jíždějíce po hlavní ulici v au
tomobilu, stříleli na všechny 
strany. Ocelová pokladna na 
poští byla vymrStěna až ke 
stropu výbuchem, jenž otřásl 
celým městečkem. Bandité pák 
odjeli, aniž by «íakal| nějaké 
kořisti, ' 

Paříž, 2. června. — Fran
couzská vláda vydala dnes roz 
kaz, jímž jsou vypovídáni a-
meričtí hudebníci, působící 
zde a v jiných velkých měs
tech v zemi. Jedině v Paříži 
je sto těchto mužů a někteří 
z nich se zde oženili. Jsou to 
ponejvíce černoši, členové tak 
zvaných "jazz" orchestrů a vy 
povídající rozkaz vydán byl 
na podnět zdejších hudební
ků, kteří si stěžovali na jich 
soutěž. "Vvpovězenci" dosta
vili se hromadné na americké 
velvyslanectví a žádali, aby 
něco bylo pro ně učiněno. By
lo jim to slíbeno, avšak záro
veň řekl jim velvyslanec Her-
rick, že Francie může vypově-
děti kohokoliv ze své země, 
aniž by musela udati příčiny 
toho. Rozkaz má vejiti v plat
nost v pěti dnech. 

LEVNĚJŠÍ JÍZDNÉ V ČESKO
SLOVENSKU. 

Praha, 2. června. — česko
slovenská vláda nařídila sní
žení jízdného na všech dra
hách v republice o třetinu, čím 
doufá přivábiti do země více 
cizích turistů. Sleva bude však 
poskytnuta jedině těm, kdo se 
zdrží v československu nejmé 
ně deset dní. Kdo by tam pro
dlel jenom kratší dobu, musel 
by cnu slevenou třetinu navrá-
titi. 

POLSKÝ VYSLANEC SE 
, VRACÍ. 

Varšava, Ž. června. — Pol
ský vyslanec pro Spojené Stá
ty, Wroblewski, nastoupil zpá 
teční cestu do Washingtonu s 
instrukcemi, aby navázal s a-
merickou vládou vyjednávání 
ohledně přeměny polského dlu 
hu na dlouhodobé súročitelné 
dluhopisy. 

OSUDNÉ ŽELEZ Nič": 
ŠTĚSTÍ. 

NE-

Attiea, Ind., 2. Června. — 
Jedenáct osob bylo zabito a 
jiných 34 poraněno, když rych 
lovlak na dráze Wabash vra
zil do vlaku nákladního čtyři 
míle na západ odtud krátce 
před půlnocí. Osobní vlak po
zůstával ze samých spacích vo 
7Ů a ujížděl velikou rychlostí, 
když se neštěstí událo. 
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PO KRVAVÉ STOPE MLADÝCH VRAHU 
LOEBOVI A LEOPOLDOVI PŘIČÍTÁNY 

JSOU DALŠÍ ZLOČINY. 
ZAVRAŽDĚNÍ UNIVERSITNÍHO STUDEN

TA A ZOHAVENÍ JEDNOHO ŠOFÉRA, 
Chicago, 2. června. — Nathan Leopold a Richard Loeb, 

He svého doznání únosci a vrazi 14-letého Roberta Frankse, 
byli dnes přestěhováni do okresního vězení. Bylo na ně vzne 
•;eno další obvinění a sice pro zavraždění, 25. listopadu mi
nulého roku, Freomana Louise Tracvho, studenta na Chicag
ské universitě a mimo to přihlásil se Charles Ream, Šofér a 
ztotožnil je jako muže, kteří jej unesli a zohavili. 

Ream dostavil se do budovy trestního soudu a když MO 
podíval na Leopolda a Loeba, zvolal; "Ano, to jsou or.',.''/ 
Dvě okolnosti zdály se k nim poukazovati jako k vraluuii 
umíněného universitního studenta — jich ztotožnění Rjjamem 
i nález dvou automatických revolverů v pokoji I^eopoldové. 

Tělo Traceyho bylo objeveno ráno 25. listopadu, 192:% 
s kulí v ocelovém pouzdru ve spánku. Týž čítal 23 roky ve
ku, navštěvoval jenom jisté přednášky na universitě a mimo 
to pracoval jako elektrikář. Byl to muž silné soustavy těles
né, a ačkoli měl jednu umělou nohu, byl by se dovedl po-
staviti komukoli. 

Tracy se súčastnil taneční zábavy a byl na cestě k do
movu ve 2:45 ráno, když byl posledně viděn živ. Tělo jeho 
nalezeno na Woodlawn avenue a 58. ulici, asi míli od domo* 
vů Leopolda a Loeba. 

Jeho kapsy byly netknuty a vlechny pěními v nich nale
zeny. tak že úplně odpadla theorie loupežné vraždy. Tělo 
nepochybně bylo vyhozeno z rychle ujíždějícího automobilu 
a podezření tehdy jako nyní bylo, že byl napaden "zloději 
žláz" a že tito jej střelili, aby přemohli jeho odpor. 

Ream byl přepaden asi ve 2 hodiny ráno, 20. listopadu, 
pět dní před zavražděním Tracyho, na 54. ulici a Dorchestef 
ave., v tomtéž sousedství. Pravil, že dva muži namířenými'. f- '.tf? 
revolvery donutili jej vstoupiti do jejich velkého automobil^ 
sbili jej až ztratil vědomí i ležél na p*érii r.T 10?. ulidLUs; 
Archer ave., když přišel k aobě a poznal, co se mu stalo. 

Zavraždění Traceyho bylo tehdy přičítáno náčelníkem 
detektivů Hughesem útočníkům na Reama. Oba zločiny zů* 
staly však nerozluštěny až do dneška, kdy Ream pohlédl na 
Loeba a Leopolda a zvolal, že "jsou to oni". 

Leopoldovi bylo sděleno, jaké obvinění činí Ream ft tá
zán, zdali on a Loeb dopustili se onoho útoku. 

'*Jest mně líto, ale nemám ničeho, co bych řekl»w odpo
věděl. 

"Zdali jste to neudělali, proč nemohl byste to říci nyní?" 
"Musím uctivě odepříti odpovídati bez porady se avýtn 

právníkem," bylo jeho další odpovědí. • ' 
Obhájcům Darrow-ovi a Bachrachovi bylo dnes poprvé 

dovoleno mluviti se svými klienty a zároveň zahájen byl in-
kvest koronerův ve Furthově pohrobnickém závodě. Tři 
další psychiatroé vyslýchali Loeba a Leopolda a dospěli k 
přesvědčení, fte žádný z nich není šíleným. 
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URU(UMŠTf JÍTÉZi V PJlftiŽL 
ČESKOSLOVENSKÁ FOOTBALLOVÁ ČETA 

PODLEHLA ŠVÝCARŮM. 
Paříž, 2'. Června. — Foot- mužstvo se všemožně pokou-

balové zápasy na Olympic-
kých hrách byly překvapením 
pro kontinentální mužstva, kte 
rá až dosud vynikala svojí 
hrou nad kluby ostatních ze
mí. Všeobecně překvapila po
rážka Eelgičanů, kteří podle
hli švédskému mužstvu, dále 
pak bylo poraženo maďarské 
mužstvo od egyptského. Nej
větší zájem se soustředil na 
zápas amerického mužstva s 
uruguayiským, které vyhrálo 
3:0. švédové zvítězili nad bel
gickým velikou převahou 8:1. 
Egyptské mužstvo porazily Jfcla 
d'ary 3:0. 

československé mužstvo hrá 
lo se švýcarským a docílilo v 
prvé polovině hry jednoho goa 
lu. Švýcaři v druhé polovině 
hru vyrovnali, a ačkoliv české 

SE1PEL SE POZDRAVÍ. 
Vídeň, 2. června. — Dr. Sei-

pel, rakouský kancléř, jenž 
byl vážně zraněn při vražed
ném útoku spáchaném na ně
ho včera, je na cestě k uzdra
vení, dle sdělení lékařů. Bě
hem dne věnoval jistou pozor
nost úředním záležitostem, ze 
jména rozhovořil se o chys-

šelo zvítěziti, švýcarští skvě
lou obranou odráželi útok, tak 
že hra skončila nerozhodní# 

Při druhém zápase skonči
la prvá polovina 0:0, druhá 
polovina hry byla zahájena o-
strým tempem obou stran a 
zdálo se, že opět nedocílí žá
dná strana úspěchu, kdy§ 
před samým koncem hry podft 
řilo se švýcarskému mužstvu 
vmetnouti míč do branky čes
kých hráčů, švýcarští zvítě
zili 1:0. Následkem této po
rážky československo nedo
stalo se do závěrečných zápa
sů. 

Do těchto se dostalo italské 
mužstvo se svým vítězstvím 
nad luxemburským mužstvem, 
které porazilo 2 :T). 

M m 

tané ženevské schůzi rady Sva 
zu národů. Jeho puls byl dnea 
večer 120, oddychování 2$, 
teplota 99.8. 

Na útočníku na Seipela, ýetiž 
po vypálení tří ran střelil sa
ma sebe, byla provedena ope
race. Učinil několik odporují
cích sobě výpovědí, které po
licie nyní vyšetřuje. 
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