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láhev kořalky morfiu tu v ski

p ní banky a ne v krámu Cl --

mans los Kozhmký a jíní svěd
lnů ie obívatfhtvo zdeiM krajiny

protějšího domu pozorovali lidé

Vytlil 114 j vo pak že právníci
Novákovi a! do toho okamžiku

mínili nechati Nováka mluvit a v

těch několika minutách porady
rohodli se to neučinili A vše-

obecně se má za to že to jest to

nejlrptí co mohlo být učiněno

neboť den před tím vydali dva

znahi a universitní profesoři své-dett- ví

že jest možností aby mysl
člověka byla popletena nadýchá-

ním se plynu z nepravidelně hoří-

cího uhlí i dříví a že tato pople-teno- st

může trvati týdny a měsíce

la i mk a že tato oooletenost ne

vydčSeno neboť hledí vstříc kata
nhrfl fond vnikli do liVtlI

hledali hrozné divadlo chlape
strolé která zpftsobena býti mňže

sením v západních Če-

chách hlavně na výbčžku rulo- -řek ležel na zemi uhořelý v li

plném bezvědomí nulo oka

vydal silné svědectví pro Nováka

proí lučby % university v lowa

City Andrews a dr Fr Carroll

též z university dávali svoje ní

ohledně zadušení ply-

nem a dokázali že člověk může

tak pitomět že nemá vlády a

jdece tělo takové pádem muže

býti na lebce poraněno že se ktev

srazí Jst patrno že obrana

míní ukázati Že Novák když se

probudil byl tak omámen že ne-

věděl co činí a odeš l a byl daleko

horském Středem možné pohromy
mlíkft ubohý hošík skonal Dle

jest podle všého okres kraslický

čili že na uhlí pod post lí viděli

mnoho trosek a smetí Jan Dusil

svědčil že en zavřl plynovou
rouru obávaje se aby se l

výbuch Pyl ve sklepě se Slimá-

kem Davín jim svítil lucernou a

podal nástroj aby rouru mohli

zavřít Davin to přiznal alt:

neví zdali rouru zavřeli Miner

všch příznaku zapálil ni dvouletý
zejména město Kraslice s okolními

vesnicemi henavou hibenlx rgcmFrantišek několik avíčiček na sve

malé stoličce (stopy po svíčkách
Neudoríem Markhauseny Jindři- -

chovem a Pechbachem Geologickybyly na stoličce nalezeny)od Čehož

chvtl Všeobecně se odsuzuje
svědčil že pod postelí tu níž byla

musí býti ani pozorována Účel

tohoto svědectví jest vynést tneo-r- ii

že Novák bjl tak přemožen

plynem oné noci Žc když sc pro-

budil byl pomaten a zůstal tak

do delší dobu že v tom stavu za

je zjištěno že směr otřesů a

rachotu táhne se od Neuhamru khříšná nedbalost opatrovnicekterá již než se vzpamatoval uplne
byla již pro svou neopatrnost Aši pak křížem od Jindřichova k Po svědectví těchto znalců od

pohnána před soud Auerbachu v basku 1'odzemni ročil se soud do 9 bod ráno
šel tak daleko že se pak vrátitdunění a otřesy jsou na denním i

Všeobecné mínění panuje ŽePokut sebevraiJy Dne 6 lišto
nočním pořádku V noci z 39 na

rávníei upravují pozorně cestupadu po páté hodinč odpolední nemohl Proto bylo nebezpečno
nechati Nováka mluvit aby svěo řnna bylo 370 otřesů CereiSi- otevřelo se okno vedoucí z bytu

mrtvola bylo mnoho uhlí a dříví

a spálených oharků Clemans

svědčil to samé ohledně spáleného
stavebního dříví pod" matrací

Arthur White svědčil že viděl lidi

pracovati ve sklepl a Že řekli že

kohoutky plynových rour jsou za-

vřeny Kaupke ze C Rapids

svědčil Že dle jeho náhledu stálo

zboží v krámě za #5000 neb

$6000 Cestující prodávač
Aus-sick- er

bvl ve Wal fordu v pátek

dectví toto něčím neseslabila dnešního dne t j 0 a 7 listopadu
aby postavili obžalovaného Fr A

Nováka aby svědčil ve svůj pro-

spěch Má se též ra to Že dnes
rodiny Adlerovy v druhém patře
na nádvoří domu č 3 v Mysliko Ale i odpoledne mělo svojeobavy naše ještě se zvýšily neboť

o půl 9 hodině večerní a ráno o

3 a 5 hodině byly otřesy a dunění
vfc ulici na hořejším Novém mčstS ořek vápení Po zahájení souduv pátek bude obhajoba hotova se

svědky a že dnes odpoledne paklipražském a v okně objevila st vyslechnuti byli dva velkoporotci

kteří tvrdili že Sonka 1 Žabokrttak silné že lidé s hrůzou v nočním

obleku vybíhali do noční tmy V
Heduka Adlerova 3410tá svobod-

ni sestra Dra Richarda Adlera v
vůbec k tomu dojde vydá 1 Io-vá- k

svoje svědectví ský velké porotě řekli že nevědí
obci Eibenberku přenocovali ně

tomtéž domě u rodičfi svých by Včera bvlo do Vinton voláno ničeho o otrávené kořalce loto
mělo za účel vyvrácení jejich svěkteří pod Širým nebem zámožnější více svědků ze Cedar Rapids adlícího Po krátkém rozmýšlení

Adlerova vystoupila na okno a v lidé odjeli z krajiny hrůzy —
dectví Lékař Whitney a Grifíenmezi nimi Jos Pavliš a Jos Ku-

čera Tito nám včera večer sdě- -Chebu se telegrafuje že také tam
)vli znovu krátce v slýcháni aúmyslu sebevražedném skočila do

bylo ráno pozorováno zemětřesení ili že Fr Novák procházel se se Tobin pak ohlásil že mají svědkynádvoří Pádem na dlažbu pře
Neisilněiší bylo o půl 5 hodinč

před ohněm a odhadnul zboží v

krámu N a Jílka na 5 neb 6 tisíc

dollarů
Celá řada svědků prohlásila že

na mrtvole nebylo Žádného Žvý-kavé-

tabáku ale tabák že viděli

dále u zdi Fred Feierabt nd pro-

hlásil že zná I J Norlanda že

viděl jak dva lidi metali vodu na

mrtvolu ale Norland nebyl žádný

z nich Neviděl jej ani 1 spále

razila si ruce a nohy Domovník svojí chotí po městě a že s ním
obeslány ale že tu nejsou a žádal

tak že lidé poděšení vyskočili ze
ienž orávě u průjezdu svítilnu na odročení Sudí rozhodl že shomluvili

spánku Pozdější otřesy byly slabšísvěcoval zoufalé dívce první ku víval dosti a že soud musí pokra- -Tak iak se nyní vše podobá
čovati a po 4 hodině počal Tobinpomoci přispěl soudí mnozí že síť svědectví obPro slůvko "zdť" opakovala se
první řeč v níž svědectví rozbíral

žaloby jest notně potrhána a ne- -
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povědomá afféra také při kontrolNa statcích fesklio kavalíra
řečnil asi půl druhé hodiny

ním shromáždění v Jilemnici jezKníže Ferdinand Lobkovic má na
niště Soud odročil se 30 minut do 6 na

musilo by býti právě velkým pře-

kvapením kdyby Novák na to

obvinění odsouzen nebyl
dne 3 listopadu řídil setpík 74vém velkostatku Vintířově u Ka

daně znamenitého ředitelejakého zejtří do 9 hodin ráno
Ve Itvrlek iH listopadujičinského pluku Gebert rodem z

Tobin oznámil že se nechí taksi Laneaienž zapovídá úřaďnictvu Fr A Novák odepřel dnesRoketnice v okresu jilemnickém
silen jak by si přál že byla toZáložník Jan Opočenský z Pelhři

První svědek dnes ráno vyvola-

ný byla žena Frant Novákova a

svědčila že muž její míval obtíže

svědčit Obrana jest hotova se

svědky

a panskému služebnictvu vůbec

česky mluviti ba jenž nechce do-vol- iti

Čechům ve službách knížete
jeho povinnost co návladního jiti

před porotu koronerovu před vel
mova byv vyvolán přihlásil sc

slůvkem zde i byl za to panem s nohama a proto nosíval filcáky Pátek p listoaluhejtmanem odevzdán přítomnémuLobkovice aby odebírali české
bez střevíců a teprv doma si brá

četníkovi který jej do vězení od
kou porotu a říditi obžalobu tam

i výslech zde Na bedrách jeho

spočívala zodpovědnost od 3
Téměř dva týdny táhne se jižčasooisv A to děie se na statcích val přczňvky V neděli před

Novákův soud a dnes ukončenknížete Ferd Lobkovice předse- - ohněm byli v domě jejich Frankůvvedl Pan hejtman vykládal že

nechce žádného Čecha slovíčkemAv ÚKtFcdního sboru radv zemé výslech svědků z obou stran Až
otec matka McDonald a r rank února 1897 kdy spálené tělo bylo

vytaženo z trosek ve Walford ado 10 hodin dnes ráno myslilo se
Žabokrtský Tito viděli jak Frankdělské pro království české muže

ienž bvvá leckdv jmenován v ne vše zahaleno u velké tajemství
hier snad poněmčit ať prý každý
Čech zůstane dobrým Cechem

však též dobrým rakouským vojí
Že nebude možno odevzdali přiskočil přes plot aby rozehnal psy

Pře tato jest velmi důležitá pronorotě dříve jak ve středu a snadvelkém počtu kavalírů smýšlení a roztrhl si v zadu kalhoty

Humphry smírčí sudí ve Wal obžalovaného i pro obecnostnem a iako taký musí se hlásit Í nozději Leč obhájce Milnerkutečnž českého
Rekl norotě Že jisté věci budoujedině po německu Když kontrolní připravil všem překvapení že trford byl u ohně viděl mrtvolu
dokázány že všecky nebudou a

valo to několik minut nezu sePenfiokati v Rychnov JiŽ po

delší dobu proslýchalo se že jsou ale neviJěl na ní žádny tabákshromáždění bylo skončeno se-

psán 8 provinilcem protokol který žalobce Tobin vzpamatoval NěDavin také neviděl žádny tabák nemusí být dokázány ale že musí

býti dostatek důkazů aby porotav Rychnově v oběhu laleSné zlat
zaslán býti má velitelství neboť kolik ještě svědků bylo vyslýcháJos Strnad ani Jos Kab nevidě

niky zhotovené z cínu Pátráním
tabák Václav Weingartl ze beze vší rczumné pochybnosti mo

hla soudit buď o vině neb nevině
pan hejtman na vyměření trestu

za tak velký zločin ani nestačí!
no jichž svědectví nemělo velkú

váhv KaŽdv očekával s napnu- -
četnictva pcdařilo se těmto pene

Rapids tam byl viděl mrtvolu ale
zokazům přiiíti na stopu Stopa obžalovaného Dokázal stát Iowatostí že Fr Novák posazen bude

žádný tabákSfiaJl se skály V lomech firmyta vedla k Jos Křížovi koňskému
dnes na stolici svědků aby veW II McDonald z TiptonBárta a Tichý v HluboČepích za"handlit " v Rychnove nad Kn

svědčil že se ve Walíord zdrŽova
U Kříže předsevzata v listopadu prospěch svůj svědčil robin mí-

nil že výslech Novákův bude trdelší dobu v zájmu Modern Pro
orohlídka domu která mela pre

městnanému lamači Janu Mayero-v- i

37 roků starému a do Libně

příslušnému přihodila se odpole-

dne dne 3 listopadu velmi vážná

vat nejméně půldruhého dnetherhood of America Měl uřa
kvapující výsledek Nalezeno u

svědectvím vydaným nade vší po-

chybnost myslím vaším že Frank

A Novák 3 února 1897 v Den-to- n

county úkladně a dle vypočte-

ného plánu zabil neb nezabil Ed-

warda Murraye? To jest co jsme
řekli že bude vám dokazováno

důkazy okoličnostními Všecky

ty důkazy a okolnosti jsou od kry

V 10 hodin dopoledne zástupce
Kříže 70 zlatníků z cínu zhotove dovnu v bance byl tam před i po

ohni Novák jej upozornil na tu Nev oznámil soudu že by si přáli
nvch Zlatníky tyto svědčily pro

láhev s otrávenou kořalkou která aby několik minut odpočinku bylo

dovoleno že se tím věci značnfiti Křížový le on musí býti ve spo

nehoda Mayer vystoupil na nej-vyš- ší

bod lomu a sotva že nosat-ce- m

do skály udeřil ulomil se

balvan na ním! Mayer stál a sřítil
bvla poznamenána křížkem a na

iení 1 oenězokazi Přikročeno tu
urychlí Sudí to povolil a zálézala se v bance Měl tu láhev

díl ihned k zatčení 'jeho Kříž
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