
Pokrok 2SÁfadíj
llrorriHkd (řti soudcnl

du Nepamatuju na která tfra

n'j někdy Jsm nethali hnřVf to

jindy ono tlou noc V bancw

byl Novák aáfo dával knihy do

pokladny knihy krámu lam laké
dal a mnou pMl Murray a

íůslal tmi dvrfmí Nemyslím

)t jsfiiif na něj promluvili nb on
na nás Novák avfl banku a

tli jsm polii k východu Murray
í# k fápadu V banky jim ?

M tot tli N"fryalífi fa jm
ostou co mluvili Ni'ťal jsřm

třárl pfíM na J ho adfemi bulík

kní'V Vxn ohdrM od Svitu

tn Odar Hapí--

Jrit 'Svitu Ík4
vá Jíru rtovd odlrately Obj"ď
nal il ly knílky aby J rozdal od-

běratelům Itylo jífh jofnh
5011 niíví jíl kolik Hoital jifli

plný port to objdnal lodá'
val j odbřatf-lfti- i NVpamalii"
i l by byl xfkf jakho tnf
řlI# pro Svít vyjma jdfiu f
(ku 1a N'rnc provdanou 11 Coun- -

obžalovaného pod nářtikou kil kraj
křnt"oudu jelikož patfftí ďká
4no fa byl původcem a folifo- -

♦ atíboi hanopíu k odůvodněni

j'hoJ pravdivoIÍ nní ani alovlě
ka avěd'lvl S bral pak v U M

vědfflvl v fl-- a jovoiovaf
fcí-řa- k pouk ij na Hromád-

ku fo půvoJ a rolifovať-- l

Kdekoliv hanopia tn obj víl

tam byl él Hromádko mh jho
ruka (offl avď-rfv- f Hro-

mádky a j' ho manl lky a dovozo-

val jho pravdn''pďbnoi Tak

ku pf balíček jrnl válíl libry
a j ho! příjrm j dokáán podlf

tn Váe Konvalínovi On (Hni
hčka) má posud ty výlisky Jm
otidfrii pro ně domu poslán

přinesl jeden druhý In naliti n

Jan Nosieký předložil soudu

j ti jeden dopis I Iromádkův ku

floloŽoěnf j ho rukopisu řia obalu

balíčku který naleží n byř U dvífl
hostince F Svoltody a svědčil o

totožnosti písma Dii svědčil

že písma a fípravy hanopis
zmíněný patrn byl tittěn v t ifc Jl r-- ní

C Kapidského Svitu a I4dn4

jiné Iitk4rnř xápadnf jicht dřu-h- y

p{"m f obrnářiu n O hano-pít- i

dovfďl poprvé v ndílí
rino dii" 15 urpna vp svá Uiinť
a na Xidoit jho byl mu nťkť-řýn- i

t hochu v tik4rn výtUk pfine
n Oboah jeho prohlátil t

(iplnž líivý a amytlený
Ant Kment svědčil Ic pfinel

inu výtik hanopisu Jeho Ivakř v

řiídli ráno 15 trpná Obah
ťíplnA lživý
Jednatel expresní svMíil a do

kial knihou 2o V sobolu dne 14

urpna !ol I w Cedar Hapidi bali-

ček pro F I Hromádku vážící

V lf fftti dopoledn apoěalo
v !i I soudí předběžné yRlřo
vání na obžalobu unesenou okr

J JEÍlllK #m pfOtl I' j HfOMládko- -

ví ! dopustil potknenf na rti
tfřke-r- vydáním a ro#íř4nrr
oMInfku datovaného dn 7 srp-
na v ním! obviitij Jana Iřosi-tklh- o

Antona Kmnta Josefa
Kavana 11 Frant Mandhauera

ňplafnosli a upláreol voličů i ji-

ných hanebností Prvním svěd-

kem byla pani Wolfová která

svědčila fa nalejela balíček oběž-

ník A lě-c-h na dvoře v neďlí !

15 srpna ráno a týdm na to

přítel k nim Hromádko t

1 natel do xáchodu kd na-le-

oběžníky setkal se pak paní
Wolfovou na dvofc a káral ji

proí jott oběžníky v záchodě fa

byly jím poslány aby je rodali a

roilífili
Pan Josef Wolí potvrdil svěde-

ctví loto a svědčil dále-- fa o ní-kol- ik

dnft poaulějí Ir Hromád-kot- i

po 14 11I dolu k Willíam a

hovofili o těchto oběžníkách a

Wolí lekli ''Co na tom kdyby se

dověděli la jsi'm je rozšiřoval

Já nic nemám oni tni nemohou
11 íc ulřlat"

Pan V W Uandhauer svědčil

le u večer dne i 4 srpna byl v

hostinci p F Svobody kdosi ně-c- o

hodil k zadním dveřím p F

SvoIkkU Ikl se podívali co to

bylo a přinesl balíček obsahující
ony cirkuláře Uylo jích as 25

neb 30 Svoboda balíček otevřel

a Dandhauer si vzal a podržel
obálku s adresou Dozvěděl se

později že byly na mnoha jiných
místech podobně rozšířeny
Státní zástupce podal co důkaz

onu obálku jakož i vlastnoruční

dopis Hromádky psaný dne 6

srpna ku stotožnění písma i in-

koustu na obálce Uandhauer
atotožnii písmo Hromádky
Paní Langpaulová svědčila že

byla přítomna na William til

před bytem pana J Krejčího u

večer v sobotu dne 14 srpna
když Hromádko jda kolem dal

výtisk církuláře panu Krejčímu
ale přikazoval mu aby Dikomu

nic neříkal Že to od něho dostal

Paní Pudilová svědčila Že ex-

presní posel přišel dne 14 srpna
k ní s knihou a ptal se jestli balí-

ček na její Číslo adresovaný ná-

leží jí Nezná dobře anglicky
mluvit tím méně číst a Šla s po-

slem k paní Mikové dole bydlící
Nemohli jménc přečíst a proto

přinesl posel balíček který bjl
adresován na Hromádku Oká-

zali poslovi kde Hromádko by-

dlí Ualíček byl (dle ukazování

svťidkyně) asi 6 palců široký a

dlouhý a asi 3 palce vysoký

Josef Krejčí svědčil že obdržel

nA Hmmádkv eirkulář u večer V

sobotu dne 14 srpna a že mu H

přikazoval aby nikomu to nepo-

vídal že to dostal od něho

Odpoledne povolán byl na sto

lici svědků p J E Kroupa
reda-fctn- r

minickvch Listů Tvž ss

vviádřii brzo po objevení se oněch

cirkulářů že J F H kterýž byl

navržen ku českému republikán
skémw klubu ale byl zamítnut

vyjednával s ním o tajný tisk ja

kýchsi cirkulářů čelících proti
členům onoho klubu Před vý

slechem hovořil se státním zá

řnnrpm a sdělil mu že vše co

bude moci svědčit jest že Hro

mádko chtěl aby uveřejnil ano

nymně nějaký článek proti čle

nům rcp klubu což učiniti od

mítnul Když státní zástupce
nřfííloíil mu otázku zdali Hro

mádko s ním vyjednával o výtisk

nutí nějakého článku odporovali
svědectví tomu zástupci obžalova

íiého a soud uznal svědectví to za

postrádající důležitosti

Ant Hnilička svědčil Že jednou

v pondělí asi v polovici srpna by

v hostinci p F Kašpara kdež

Hromádko dal jemu dva výtisky

onoho hanopisu a jeden neb dva

s# jrj proč jd domů n-- mnrdidy
chodíval domů v not i Vím I
ěasio N sedával v not i v krámu
a fMI 14 uklidil irt-nfi- ř' as iuw
Nepočítal jsrm m fi no i poífal
js# ni j v nei]n a tu bylo přa

byl tu al pííj' iu ta pondělí
a tiutf Přebývající pmííu jsm
lal Novákovi Nevím co nimi

učinil Cholíval js# m někdy ku

Novákovi pro dfobn ale nikdy
jsem j j neviděl králi njiké t po
kladny v bance V naděli bylo
asi IH3 ve tfíbř a dal jsrm jako
obyčejně do truhlice do ložnice
V zásuvce jsem nechal jen něko-

lik měďáků Nepamatuju že by
Novák byl nosil véttf částky stří-

bra sebou Novák mi nikdy ne-

řekl fa v krámě jest kořalka ne-

věděl jsem Že zprzněná kořalka
udržována byla v banku Nikdy
jsem se jej na to netáal

Firma měla knihy já a moje
Žena jsme je vedli a Novák s nimi

neměl co činit Zena moje vedla

je dříve něco přes dva mcsfcc nc

yla v krámu a já knihy vedl No

vák a Murray byli toho večera

střízliví pili ale nebylí opilí Já
měl hlavní řízení krámu In byl
většinu času v bance a v krámu
en někdy V pondělí byl pěkný
obchod a hezky peněz leželo v šu- -

[línu v líterý večer Nepamatuju
mnoho-l- i poznamenal jsem na

knížce která zůstala v šuplíku a

shořela

Když pravím že Novák zůstal
dlouho do noci vzhůru míním do

11 hodin Já chodíval průměrně
v 10 hodin domů když jsem v

krámu nespal Ze Cedar Kapids
jsem přivezl asi za $30 zboží jež

jsem poznamenal toho večera a

dal do polic Novák mi pomáhal
V jižním konci krámu mívali jsme

vždy ty peníze Nevím vědél-l- i

N kde jsou neb ne Peníze

ývaly 2 lt neb 3 stopy od poste- -

kde jsme spali a byly tam

jroto aby nebyly ukradeny
V krámu měl Novák i dílu

pí Jílková % dílu a já polovici
Měli jsme smlouvu psanou Ne

viděl jsem ji od té doby co byla

napsána v druhé polovici června

1896 Obnos peněz který každý
nás dal do toho byl vytknut

Novák měl dostávat % pí Jílko
vá Vx a já polovici užitků

Po Žabokrtském povolán byl

ve prospěch žaloby larmarsKy
dělník Sam Weland jenž přišel
ohni asi ve 2:10 a byl tam pak

po většinu času a pomáhal Po

něm byl povolán smírčí sudí

Hugh Humphrey Oba vypoví
dali o ohni a nalezení mrtvoly na

jižním konci na uhlí Zásoba ta-

báku byla obyčejně v západním
konci jizby kde byla mouka a

tato byla pod galerií kde se nalé-

zala postel Obličej hlava prsa
žaludek byly téměř shořelé

Mrtvola ležela na zádech přes

péra a na zádech nebyla mnoho

popálena
Humphreys viděl kousky košile

na mrtvole takové košile jakou
měl v pondělí před ohněm na

sobě a poznal ty kousky když mu

byly ukázány Ohledné finanční-

ho stavu obžalovaného v tu dobu

před ohněm svědčil že Novák po-

třeboval peníze a mezi prosincem
a únorem žádal od něj peníze asi

10 dní před ohněm byl svědek v

bance a půjčoval Welandovi

I2000 Novák vyhotovoval listiny
a řekl že as tolik potřeboval by do

obchodu Mluvil o jistotě a na-

bízel otce neb svoji ženu že jsou

tak dobří jako dluhopisy neb zla- -

til Itlufía Nrpariiatiij? na

jmno fádnho jinho odhra
třln jrniul by Svít byl objednal
n bjemiil y dor fiá'l Nepama- -

tuj ♦ na Jfdin!ho jmuž by byl

njaký výtitk ié knlíky dalvurná
onu krajanku 11 Councíl PInfU S

pí Wolfovou jn leřloval a když

jej Wolf táal řdalí ro(ifová
ní onoho hanopUu pollhl tretti
fekl mu le ano V hostinri Ka

Iparově nedal nikomu výtík ha

nopiau ntl J01 Katparoví ktřy
ofl jj požádal
Pí Hromádková vřdčila fa

přijala paklíče k po expreM Obsa

hoval nějaké nábožné knížky (liro-žůr- u

sepsanou rev Motyčkou a

tiStěnou 11 Svitu) Dala od do-

pravy 75c VI to jiitČ proto Že

se musila vydlužit 35c od sou-

sedky Neví jak se jmenuje sou-

sedka odstěhovala se do Kaniai

City a přeci 3 měsíci bydlela ai
5 neb 6 dům od nich Paliček

byl (dle jejího ukazování)as 6 pal

dlouhý a široký a 4 pal vysoký
Otevřela jej a knížky dala na sto-

lek Kozdávaia je sousedkám

Děvče Hroruádkovo svědčilo

že někdy v srpnu v jednu neděli

ráno nalezla na schůdkách ti do-

mu as ao neb 30 výt hanopisu

Ležely tam venku nesvintité bez

obálky pěkně srovnané jeden na

druhém

Odp svědčil Hromádko že

první výtisky hanopisu viděl 11 Si-

mánka Zásilka kterou obdržel

ze Cedar Kapids byly objednané

brožůry v počtu 300 neb 500 ne

ví mnoholi

Pí Hromádová svědčila Že ba-íče- k

oněch brožňr byl jí dodán

kol S hodiny odpoledne

los Kašpar svědčil že byl v

saloně F Kašpara v pondělí dne

16 srpna večer byl tam Konvalin

a jiní Požádal Hromádku o vý

tisk hanopisu a obdržel jej nevi

děl že by Hromádko byl dal ko

mu jinému

Jan Simánek svědčil že ve

svém hostinci viděl oběžníky v

sobotu dne 14 srpna mezi 3 a 4

hod odpoledne Neví jak tam

přišly nevšimnul si jich nečetl

je ani obsan ani oniavem nectě
všeliké ohlášky a cirkuláře co mu

tam lidé házejí ví ale přece jistě
že tam ležely nikdo si jich ne

všimnul až večer přišel Hromád

ko a začal to číst on Simánek

to četl až druhý den

č Semerád svědčil že v sobotu

dne 14 srpna byl u večer mezi 7

a 8 hod v hostinci p Havlíčka

a obdržel tu výtisk hanopisu od

p Miškovského Měl jich něko

lik a rozdával je
Tím vyčerpáno svědectví v zá

u a ka V

imu obžalovaného bvedci lne- -

žáček Svoboda (kloboučník) Miš

kovskv a Havlíček povolaní v

zájmu jeho nevyslýcháni Státn

zástupce povolal za svědka 1 Ha

vlíčka Týž neví jestli Semeráť

bvl v jeho hostinci v sobotu večer

dne 14 srpna neví jestli byl tam

MiŠkovský neví jestli Miškovský

nějaké cirkuláře rozdával K V

Miškovský povolán a svědčil že

dne 14 srpna nebyl u večer v ho-

stinci Havlíčka nerozdával tam

aniž kde jinde cirkuláře v nichž

on sám též byl napadán a hano

ben uviděl je poprvé v písárně
P Z v neděli ráno dne 15 srpna
kde na jeho žádost mu jedním
hochů byl výtisk opatřen
Tím svědectví skončeno Zá

stupce státní p Fhil Winter po
žadoval od soudce aby odkázal

paní II obsahoval bfoJůřy pfwl

avďttvl Hromádky bylo líchto
břoŽrtř ť'l neb xi b tyto břo- -

íttty Jiou o jí Mfanárh váídvé
unr jdna tdy H na libru a My
balík joo vtíků miiil by vážití
k 40 librám a balík obsahující
3on výt muíl by váliti pfea 60

bUř
Obhájei dovoovilí fa nedoká

íino llřoinádkovi fa Činil lak l
zlomyslností fa pw" jeho svě-

dectví rodal j'-- n několik výtisků
to jm těm kdož o ně požádali
fa jíní též hanopis len rozšiřo

vali podl svědectví S nuráda 1

spoluredaktor Pokroku Víak 11

iohý Hromádko že sc má státi

obětí jelikož proti němu chovají
záíť a zlobu li kdož jsou v liko- -

úsii hanobmi a na něho se má

ve svéitt
Po vyslySi ní plaidorů právníků

vzal si soudce do soboty na roz-

myšlenou kdy rozhodne zdali

Iromádko před porotní soud od- -

S # ' g

kazan mti ma

Novákův soud

Křlíovj výslťih Karla ZatokriskhK

Jest Novákův švakr vzal si

eho sestru Je ve Walíordu asi

roků První rok pracoval co

stavitel pak prodával v krámu a

)ak se stal společníkem asi v

červnu 1896 Před odebráním se

do Walíordu bydlel jižně od Ely
Dankovní budova byla přidělena
u krámu byla postavena dříve

na těch samých základech Spali
w W 1

jsme tam střídavé v noci aoy
rám nebyl okraden Krám byl

vyhříván parou Spali jsme tam

asi měsíc V lednu 1897 jsme to

změnili Temperatura v krámu

yla jiná než v ložnici a dohodli

jsme se změnit to na 90 dní pro
každého aby jsme mohli lépe
_snilti _Bvla ale leště uná příčina

Zena moje měla se brzy státi mat

kou a Frank svolil spát v krámu

prvních 90 dní abych mohl býti
s n! doma Odejel jsem s ženou

9 hodin 2 února do Cedar Ra- -

pads a vrátil se asi ve 4 Nevím

byl-l- i Novák stále v krámu neb

ne Švakr Jos Šonka pracoval v

krámu Než jsme ráno odejeli

byl Novák v bance kde jsem s

ním mluvil ale nepamatuji! co

řekl Iiyl v bance když jsem se

vrátil Pak přišel do krámu

opět odešel do banky Jedli jsme
doma asi 200 neb 100 vardů od

krámu Neviděl jsem jej jít k ve

čeři
Asi v j4g večer Šli jsme spolu
krámu do Lodrova salonu My

slím že McDonald šel s námi

Nepamatuju kdo tam byl My
slím Že tam byl Murray ale ne

jsem jist Všichni jsme pili pivo

já častoval všecky Nevím kdo

ostatní platil Nemyslím že

Murray Dobře se pamatuju že

Murrav dí! 2 neb i sklenice Vši

chni jsme tam odtud šli domů asi

v o hodin Lodr zavřel salon

Frank Novák šel se mnou Mur
„ X

ray ne ale Sel blízko za námi bii
isme ke krámu a tá šel dovnitř a
t — - #

Novák do banky Zůstal jsem
tam t yi hod Uvedl jsem vše do

pořádku opravil oheň a uklidí

peníze V tu dobu jsem tam by

sám Pak isem zavřel a šel do

do banky asi v #11 V krámu

byl pěkný oheň Zhasil jsem
všecka světla až na jedno v pře

4 libry na který bylo 35 ctft

dovozného a odevzdán A I) T

společností k dodání jelikož adre-

sát jst a hranicí bezplatné do-

pravy
Svědek Vác Konvalín který

dfívc sdělil Antonu Kmentovi že

od Hromádky obdržel výtisk ha-

nopisu i viděl téhož dáti výtisk J

Jíchovi z Milígart se k soudu ne-

dostavil aČ obsílku obdržel a

soud nařídil jeho Zatčení a před
vedení

Ve čtvrtek byl Konvalín prvním

jvědkem Svědčil že Žádný vý- -

tisk od Hromádky nedostal a že

neviděl Hromádku aby výtisky

byl komu dával Na otázku zdali

se Kmentovi nevyjádřil že výtisk
od Hromádky dostal a viděl téhož
rMti icden lícho vi a nabízel se to
—— j
dosvědčiti tvrdil že jej Kment ku

svědectví takovému přemlouval
ale on že odepřel tak svědčiti

Posel od A D T který balí
ček Hromádkovi dodal nemohl

se na žádné podrobnosti upama- -

tovati Tím skončeno svědectví

se strany státu Na to zástupci
obžalovaného žádali aby obžalo-

ba byla zamítnuta a sice z té pří

činy že obžaloba zní že obžalo

vaný psal sázel tisknul a vydal
onen hanopis kdežto není žádné

ho svědectvíže by byl kterékoliv z

toho činil a pouze je tu svědectví

Že jednomu nebo dvěma lidem

onen hanopis podal Zástupce
státní uváděl znění zákona za dů

kaz že slovem "vydal" má se vy

rozumívati když by komukoliv

nějaký hanopis dal aneb vůbec

jen okázal irt-D-a jeane jeunic
osobě Dovozoval že dle svě

dectví ne jedné ale několika oso

bám byl hanopis ten vlastnoručně

doručen a rukopis na obalu ba

líčku u F Svobody nalezeného

svědčí též jasně proti němu že on

to byl jenž pod rouškou tmy po

celé "Praze" hanopis rozšířil

Dále dovozoval že forma obžalo

by zní jak obyčejně v případech
takových a to nejen na obvinění

Že psal sázel tiskl a rozšiřoval

ntfbfž že dal psáti sázeti tisk- -

nouti a rozšiřovati onen urážlivý
nhřínílí a že dal iei sázeti a tisk- -

— —
# #

nouti toho důkazem je svědectví

že balíček ze Cedar Rapids kde

iedině hanopis onen tištěn býtí
mohl obdržel právě v den kdy

týž byl jím rozšiřován

Soudce zamítl návrh obhájců

_ na V nřiVrořeno ku svědectví v
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záimu obžalovaného Prvním

svědkem byl on sám Popíral
všechno co bylo proti němu svěd-

čeno Viděl poprvé výtisky ha

nopisu v hostinci Simánka na vý

kladní skříni vzal si jeden šel

nilí nahoru no William kdež se

setkal s Krejčím který jej prosil
abv mu dal v'tisk té "modlitbi

čky" a on mu zapůjčil ten výtisk
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