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l sa musil g kápla vzdálit Pro President trestního soudu pout:í::i tt es pří:íavo ciniel
lilta ci břttté slona OirOURSKERICKA LINIE

nabyl vědomí opětnými ranami
sekerou do hlavy dotlučan

Veřejné mínění označilo hned 7W

HpcIoeaMt tato adrlola ml rk
iraabavýal Ivděail KelnefeMii

Udé ňlWil

občerstvení vrahů stalo ae také

opatření Za několik minut potom
udělena vrahům svátost přijímání
sice nejprve Václavovi a pak
Antonínovi načež po krátké mod -

litbě bohoslužby skončeny De- -

likventi odvedeni opět do svých
cel kdež za nedlouho dostali
návštěvu Sestra jejich telegra- -

fick) včera vyrozuměna o potvrze -

ném rozsudku se svým svakrem

vyvrátil a kráčel majestátná k

oknu světnice kde Sadia byla
uxltoěna '

Buldočí strachem kňučíce skryli
se ve avých budkách

Benjamin vyběhl z domu na

porč hlukem tímto poplašen ale

jakmile zahlédl slona tu prásknul
dveřmi a výkřikem a zmizel co

nejrychleji v basementu
"Sadie'' cvolal něžně Garland

"to jsem já čia kvapí pojď ry-

chle"
Dívka se vyhoupla na okno

Garland ji uchopil do náruče a po

esmbursku erlca4 Linie leit neliiarlf Nmck Trsns-AtUntlck-
ii PsropU

vebnl Hpoleínoit t vitími 09 lodi majících dhrnnou snomott 341083 tun8o a
técuto jsou veliké' námořní parníky cahrnujícf U dvouiroubových parolodi
které ku pohodil cestujících svlálf saHteny Jaou Takový počet parolodi nat vlastni titduá Jiná apolefnoit Ohledni přeplavu a cen obraťte ie na

HAHBURG-AHERICA- N LINEaby se rozloučila a bratry-vraŽe- d- sklíčen Bez hlesu strpěl počíná-nik- y

Antonín Slanička prosil ní katovýdh pomocník Tito svá- -

Paroplav Spol Sav

sestru aby se ujala matky která

prý je nevinná Sestra a pláčem
s bratry se objala a pak budovu

opustila
Chvilku před tím než vrahové

opustili žalářní kapli a ubírali se

po schůdkách k porotní síni ve

doucích do avých cel přišel do

budovy trestního soudu pražský
kat Wohlschlac(?er s oběma po- -

mocníky z nichž jeden nesl ce- -

stovní vak
V jeho vnitřku skrývaly se po- -

Po parolodí:b expresních nejrychlejšf jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

—'-tS- íS Přeplavní oonyl
Po pnmlodlch expresjDÍcn t New Yorku do Břemen f:t80&"Po parolodích pravdeloj'ch s New Yorku do Břemen "'$20 00
Po parolodích expresních s Brsmen do New Yorku "'!'8880
Po parolodích pravidelných s Břemen do New Yorku I w!! l3860

~®wlllavnl úfadovnai-iáx- -

jELIMCHS fc#C0 5 Broadway New York
—JÍlIlavnl Icdnatelé pro atApadún_

H CLAUSENIU3 & CO "Sí

můcky k provedení poprav Kat mocníci pustili hořejší část prova-by- l

oděn v černý šat s císařským zu a uchopili opět druhý konec

4

i

kabátem Na rukou neměl ruka- -

vičky Kat odebral se na nádvoří
kde 1 o (taveny dvě šibenice

Každá šibenice sestávala ze sil-

ného prkna hluboko do země za

sazeného vedle ní postaveny
jednoduché schůdky ze čtyř stup
ňů sestávající V tutéž dobu v

obdélníku byla na nádvoří nřed

popravištěm postavena silná stráž

policejní celkem 80 mužů Po- -

stavili se do dvojité řadv a bvli

ozbrojeni puškami s nasazenými
bodáky Stráži velel okresní in- -

spector p Mučka a veliteli nižších
odděleni byli revírní inspektoři
pp Karbelář a Kučera Před bu- -

dovou trestního soudu bylo po Spravedlnosti učiněno zadost vrah
staveno dvacet policistů aby se otce svého Antonín Slanička byl
zabránilo velkému návalu obecen popraven Ani jediný hlas ne-stv- a

před vraty vydral se z úst jeho jen omdlévati
Pomocnici katovi chopili se pak

ihned díla Na šibenici v levo
od diváků postavenou připevnili
kladku jejíž otvorem prostrčili náš!" pomocníci katovi vžou
silný provaz jVhož horní konec vraha je slyšitelný povel kata:
měl silný uzavřený hák a dolejší "Vzhůru!'' a už tělo Václava Sla-m-

skobu Dolejší konec prova- - ničky zdvihá se do výše Kat
zu byl protažen otvorem v čakanu vyskočil na schůdky zavěsil klič
tak že delikvent nejprve měl být ku na železný hák pak se tělo

vytažen nahoru a pak provazem poněkud snížilo kat zlomil vra-vš- í

silou pomocníci katovi táhli hovi vaz mocně mu přitlačil oči
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pravtdoliiA ipJraf a Evropoa érou
jlitU a New ťorba da iiaauMria
étrrtok r sobotu

-nůmockdho Lloydu

RUD HAVELKA
OTEVňEL

na rohn 13 'a Wílliaii

Poafoull avým ndrným a krajanům
vidy Um nejřlznřJSfm Hcblitzovým leíiL
kem a vScri'l druby vonných doutníku
lahodnými likéry a po celý dn chutným
lunčeru
Zvu víechny kraany by mne navHl-v- lli

a J4 Je vždy vlHně a fcbotne ohslou
m RUDOLF HAVELKA

Josef Kavan
pozemkový - - --

ajpojišťující jednatel

1410 Wllllam ullee
i

Prodává loty v Omaie v Ho Oniaie uo
emky aarové a farmy r nb!! Onliy i to
tátu á pojiltěni opatři vám u iícb oejlci licbIrem při cená- - b nejnlííicb Téí zabf vá ne
vybotovovánim abatraki& i

Obraťte se s dnvěrcu na něho a
bude vám spravedlivě poslouženo

C H KUBÁT
tkuten teaky

práraík a Teřejní notář

Pitárna: Barker Block roh r
Farnam Číslo pokoje 28

eaký prAvnik
Ptem t efú 93 y 7 Lift Bldg Oait- -

BVínkollv potřebuje právnická pomoci ih)dá v panu llcrkovl právníka gkuáenábn ktert
dlouholetou zkulenoaU avojl mftio krejanomnaáim kdykoliv aprávuě Doaiouíltl u-t- t

i

Jediný český-v-

q závod olovnlcký strojnický
a zámečnický v pmaze

viairtnl

Leo Barooh
0O3 So 13tto Street

Telelon 1687
"

Zavádíni vody plynu a kanalizace pro-
vádí ae levně a dobré t4áif

Státní Jednatelství pro Jedině oavMce
né fleveiaiidaké pivní pumpy

Máme

sto zákazníků
kteří prav! nám
ie naše

Illinois l lili

1 riabl boH uneebivá Wf po- -t

pel lidné Ikváry a při tom
boH dloabo

(
Jeti vbornysi pro kamna

a poráky Cana měla
by taa pobidnoatl ka akaátnt

7 tocň $575 droíiné $550

Prodávám tnplvo viebo druha
Pellvta nám objednávky

Jakab Galia Brb Fred ťoaUy vám
ko přlntoa Piajta a Jlck na aale abll

UMON FUEL CO
Úřadovna 1616 Farnam Tel 208
skiad aa 80 a C P traU Tel tl 9

f--~ — a—
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kázal pak katovi Woblschlaegrovi
I na delikventa a pravil: "Vykonej
I ta svoji povinnosti' V tom oka

tntiku přistoupili k Antonínu Sla- -

niíkovi pomocníci katovi a odvedli
delikventa k Šibenicí v levo porta- -

vené od druhé šibenice oddělené

prkennou stěnou tak aby na ni
vrah neviděl Antonín Slanička
zdravý silný a svalnatý mladík

byl událostmi poslední doby ovšem

zali mu motouzem nohy druhý
motouz otočili kolem pasu a na
krk zavěsili mu smyčku Mzi
tím kněz stále hlasitě se modlil
Práce ta sotva půl minuty trvala

Pojednou dal kat povel:"Vzhůru!"
a pomocníci zatáhli za hořejší Část
silného provazu
Tělo zlosyna vyzdvžieno tak do

výše kat jedním skokem octl se
na nejvyšším stupni schůdků a

zavěsil kličku ODrátkv na ieleznv
hák Šibenice Na další povel po

ieho za něiž táhli S nanipřím
ST J

všech ml Tímto způsobem bylo
tělo zlosyna natahováno Mezi-

tím již kat zlomil vrahovi na šibe-

nici vaz oběma rukama a tlačil mu
obě oči do vnitř Po dvaceti
sekundách sestoupil kat se schůd
ků popraviště a oznamoval soud
nímu tribunálu ze poprava test
dokonána Soudní lékaři pp prof
dr Remsberg a docent dr Slavík
rozhalili prsa a pomocí teleskoDu

konstatovali že srdce delikventa

ještě šest minut tlouklo
Tvář oběšence bledla ruce mo

draly z pootevřených a šeredně
zkřivených úst vyvalily se sliny

počal pod šibenici když tam byl
přiveden
Za hlasitého modleni "Oťe

a za 20 minut oznamoval soudní
mu doru Že i druhá poprava je
vykooána
Soudní lékaři konstatovali že

I srdce popraveného fouklo ještě

jl2 minuty po popravě Spolu
prohlá ili lékaři že bezvědomí u

obou vrahů nastalo ihned takořka
v okamžiku Václav Slanička kte

rý byl velmi vzrostlý jevil déle

známky života a tělo jeho mocně
sebou trhlo když už viselo na

oprátce
Kaplan dp P Půst po vykoná

né druhé popravě uvedl k shro

mážděným že bratří dopustili se

hrůzného činu připravivše o Život
sveno otce ae 0Da v poslední
chvíli života opravdově se káli

Hk že duchovní kojí se nadějí že

jim bůh bude milostiv Potom po
modlil se duchovni opět "Otče
náš'' vězeňští dozorci obnažili

hlavy a stráži veleno: "K modlit
bě!"

V 7:10 hod byl celý akt popra
vy dokončen Mrtvoly popravě
ných zůstaly na šibenici viseti až
do 7:30 hod ranní načež jeden
oběšenec po druhém byl od kata

vyvléknut z háku a položen do

jednoduché rakve Až do večera

ponechány budou rakve s popra
venými v budově 60udní načež

převezeny budou do pathologi
ckých ústavů a sice mrtvola Anto
nína Slaničky do českého a Vác
Slaničky do německého Zejtra
tudou obě mitvoly soudními léka- -

" pitvány Kolem šibenic shluklo
8e mnoho zvědavců kteří si řezali

třísky — na památkul
V nádvoří sveden byl opravdo- -

M7 b0) ? llst obsahující vylíčení
krvavého cínu bratn ManiCkovycn
Iotelligence rvala se o něj stejně
zuřivě jako chatrně odění
O %S hodině dán povel stráží k

odchodu pak bylo i obecenstvo
z nádvoří vytlačeno a okolí šibe-

nic úplně osiřelo Před budovou
soudní po celé dopoledne bylo se

skupeno velké množství lidu dy- -

cbtícího zvěděti podrobnosti o po
pravě

#
#

Po vykonaných popravách byl
obecenstvu rozdělován litografo-van- ý

spis a vylíčením deliktu po-

pravených vrahů Spis tento jest
napřed německý a pak teprve če

ský a má po stylistické úpravě
neboť originál je hanebným pře-

kladem tento oLsah: -

Dne 26 března 1901 byla neda
leko nádraží stanice buštěhradské

dráhy Nové Strašecí nalezena
mrtvola krejčího z Nového Straše- -

c( z nalezeních stop bylo hned

patrno že se zde nejedná o ne
šťastnou náhodu nýbrž o zločin
a soudnf komise zjistila že mrtvo--

A tam bvla odiinnd přenesena Na

péjjně vedoucí od nádraží k No--

tému Strašecí bylo nalepeno
velké množství krvavých stop jež

vedly al ke stavení zavražděného
Bylo pak zjištěno ie Josef Sla--

niť Ira tivl vlaatnfm hvtZ ranami

sekerou omráčen na to přes dvůr

do kolny odvlečen a tam kdys

lUJioviJif Hostii roaaaca tTm
Vo vynalítavoiH látky jest vitth

na ottrahtitt marná

raní &adie uarlandová jest
snad jediná žena v Americe která
moie dekovat za avé manželské
Štěstí obrovskému asijskému slo-

nu který ji na svém Širokém
hřbetě donesl do přístavu man
lelského
Páni Garlandovi nazývala se

za svobodna Benjaminova a byla
dcerou zámožného obchodníka
Loma Vista v západním Texasu
Otec její pocházel z pokolení
Israele a ač žil v oné části Spoj
Států již dlouhá léta tu přece jen

nezapomenul dosud ps přikázání
talmudu a nechtěl připustit za
žádnou cenu aby si dcera jeho
vzala za manžela některého gojí
ca (křesťana)
Sadie byla jednou z nejhezčích

divek v oné části Texasu a o jeji
ruku ucházelo se mnoho řádných
mladých mužů starý Benjamin
vsak nechtěl o tom ani slyšet
vssiovu se 2e jeno dcera vezme
si nějakého syna Israele aneb za
stane starou pannou
lato tvrdošíjnost neučila se

Sadie a ona často proti tomu pro
testovala- -

"Tatínku" říkávala "dorůstám
a nechci zůstati na ocet Já ne
mohu přece čekat až jestli se zde

vyskytne nějaký člověk toho sa
mého vyznání jako máš ty a ko
nrcne je to nioupost jsme v

Americe a zde se na takové věci
nehledí"

"Počkej" odpovídal jí otec
"až budu mít trochu více peněz
poslu tě do Mtxika do hlavního
města a tam nalezneš dosti nápad
niků kteří se k tobě hodí

Sadie viděla že všechen odpor
by byl marným a proto si umínila
že bude sice mlčet ale Že bude za
to jednat dle vlastní své hlavy
Již po nějakou dobu kořil se ji

buck Garland statný hezký syn
bohatého renčera na Rio Grande
a ona pozornost jeho přijímala s

potěšením a scházela se s ním v

okolí Loma Vista kde trávívali
mnohou hodinu v důvěrném ho-

voru lásky
Jejich poměr byl veřejným ta

jemstvím v městečku lidé však
krčili rameny a pravili: "starý Ben-

jamin k tomu nikdy nepřipustí
aby si ji vzal"
Buck Garland se na tato po-

chybovačná slova jen usmíval
Věděl že Sadie má ho ráda a že
svolí ke všemu v čem bude spa-tíov-

at

své budoucí štěstí a proto
„
se o svolení její otce prozatím
nestaral

V té době učiněna byla Gar-

landovi který byl znamenitým
jezdcem nabídka aby vstoupil za

společníka do malého jednoho cir-

kusu který hlavně cestoval Mexi-

kem a poněvadž v tom viděl do-

brou obchodní vyhlídku tu se
svolením své milenky to učinil a

vydal se s cirkusem na cesty na
nichž se podniku skvěle dařilo
Před několika týdny navrátil se

z těchtocest do Loma Visty a

spoléhaje že značná suma peněz
kterou si vydělal učiní Benjami-
na povolnějším vstoupil bez okol
ku do jeho obchodu a pozdraviv
ho zdvořile pravil k němu krátce:
"Mr Benjamin přicházím vás

požádat o ruku vaší dcery Měl

jsem štěstí mohu se nyní dobře O

ní postarat a proto doufám Že

nebudete mít nic proti tomu"

Starý Benjamin místo odpověď
zařval na Garlanda jako lev který
tyrazil z klece a zároveS poky
cul svým klerkům aby nápadníka
vyhodili a ten raději poroučel se
sám aby ušel všem dalším nepři
jemnostem Benjamin na to spě
chal do svému domu a plačící
Sadie zavřel na klíč do jejího po
koje a poručil své manželce abj
ji přísně hlídala
Garland odejel a počal se zabý

vati plánem jak by milenku svou
unesl Nebyla to snadná práce
Starý ji držel uvězněnu v druhém

poschodí sám pak spal oole maje
dvě dvojky stále připraveny k vý
střelu a ve Jvoře vždy na noc pu
stil několik nebezpečných bul
dogu
Garland se tak nebál Benjami

nových pušek jako jeho psů ale

přece musel ae rychle odbodlati k

činu neboť se dozvěděl že starý
chce Sadie poslat do Evropy
Chtěl již v zoufalství svém ná
silím prodrati se k uvězněné avé

milence leč v tom náhoda při
tpSIa mu ku pomoci Cirkus

kterým dříve byl spojen přijel
do Loma Visty na několik před
stavení a Garlandovi napadla my- -

tiénka aby si vypůjčil od bývalé'
ho svého kpolečníka velkého jeho
slona Eliáie a a pomocí jeho mi-

lenku avou vysvobodil Ten s
radostí mu vyhověl a nejen ie
trciil fiipevniti na hřbet slonův

{ liti nosítka ale dal Garlandovi

til J trctlCal slona aby tento jej

{ Ti (zrn IIZA Takto připraven
r~ 'J ti C~lzzi na UbetS slona
'JC -- 3 tTitLiy Kiyffíi-- :

~

"J La rx:l3 ta Csm ca po

vlastni syny zavražděného jako
pachatele jelikož bylo všeobecni
známr že s otcem v dobré shodě
nežili Byli také hned zatčeni
Antonín Slanička krejčovský

pomecník (J trestaný) narodil ie
16 března 1875 Václav Slanička
nádenník (již trestaný) narodil se
ta prosince 1876 a Emil Slanič-
ka narozený ao října 1883 ná-

denník zachovalý čin popírali
Vyšetřováním zjištěno však že
všichni tři bratři otce svého dne
25 března ráno v bytě když ještě
na posteli ležel sekerou omráčili
a pak v tom djmněníže je mrtev
pres dvůr do kůlny odnesli
Tam se otec vzpamatoval a

pomoc volal načež jej opětnými
ranami dotloukli a v kolně uscho
vah K večeru odnesli Ant a Emil

Slaničkové mrtvolu k nádraží přes
půl hodiny vzdálenému jak tomu

nasvědčuje množství krvavých

stop ve sněhu aby podezření od
sebe odvrátili a nějakou neŠťast
nou náhodu za pravděpodobnou
učinili Pro tento čin s bezpří
kladnou surovostí na vlastním otci

spáchaný byli Ant a Vác SlaniČ
kové rozsudkem zemského porot
ního soudu v Praze ze dne 16

července pro zločin prosté vraždy
v §§134 a 135 tr zákona nazna

čený k trestu smrti provazem od
souzeni Rozsudek ten nabyl práv
ní moci a byl spravedlnosti prů
chod ponechán Trest tento byl
na Antonínu a VáclaVu SlaniČkovi
dnes o 7 hod ranní vykonán

To Jsem vyrostla co mi maminka
dává Hoboko" volá k údivu Te
režie Sílová malá holčička v Gard- -

nersville Nev v dopise jejž
osobně psala majiteli Dra Petra
Hoboka Zdá se že i maličcí do
vedou rozeznati kdy lék prospívá
Není to lékárnický lék Jest pro
dáván pouze zvláštními jednateli
nebo majitelem Adresujte: Dr
Peter Fahrney 112— 114 So

Hoyne ave Chicago 111

Železniční pozemky na prodej

V severním Wiscousinu Chica-

go St Paul Mioneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
jež poskytují nevyčerpatelný

zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemkypo většině jsou zales-

něny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolís
Duluth Superior Ashland a četná

jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trhí pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na

Geo W Btll
'
potemkov? komisař HudWD Wl

"ebna G MeRae

l6proa AOP A St Paul Mlnn

NORTH—WESTERN LINE

Vzlety! T-ý-lety- l

Poloviční ťciu do

Philadelphie
Chicaga

Charleston S C
Cincinnati

a
mnoha Jiných míst

The North-Weste- rn Line

Městská ufalona: 1401-- 3 Famai ol

VÝLETY 4
PO

WABASH
$60Q BnffaU a zpít $600
Na orode) kalrif itorek Čtvrtek a anbntn
Linky Jaoa dobře pro aedadlov a otoboi vony

$1300 aoBufrlazpřU $1300
Ha prodej kafdy den

$29 Xew Yorka a zpřt $29
Na prodej kaidy den U do fijna

Vfte sveden ceny platný laon no Wabaah
I Cblcaaa Wabwb vypravuje vlaky po
viaatmco iraiwn aanu vny ni iiuii a
Chlcato do Hnffalo Mnoho rlattnl-- cca
nabídnuto bude bfbtm podilmníca mKict
Zaxtárka PH rtech lUikich dorolena v Nla--

Faila
Huďie jlatl by liatek val intl po WABASH

draie Oceny poplnníky adaili pod oliouau
blaate ae a nejbattibo jednttel neb plité aa

HABBY E SOORES
Oen'l Agent ťaaa IVpt Omaha Nob

rb C S CRAXI
G P T A- - Pt Loaia Mo

let -- 1'

Trpíta hluchotou?
Kafdf drak avaluMckavwitl ab Macaaty

aUiaiaOTyaivyaatwalnHÍHL PMalKh
nri arjaM VTMřltdat Maitaf V alkeh are tas
t BUlta PopiM vil pflpad Prodnmaéai
iLnrwk TfUika adarM EalrfV mlmami
Mlyail iuataarf TyWÍHl Mr tťttďš MS

jkicIMUSaflkAva

fcl obydli 879 —Ti liMoTiiy 807

slLouís Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ

úřadovna č 301 Paxton Block
na rohu 18 a Farnsm ul

ÚFedni hodiny od II do 19 hodin donoledne
od I do 4 " odpoledne

Yeíer od 7 do 8 ▼ obydli l 1106 Wllllanu ul

Poslouží ochotně krajanům tf

Dr C Rosewater
" ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee Buflding"

Od 11 do 12 dopol
OFadnl hodiny: Od! do 6 i

OdB:30do6f odp
V nedtll od 10 do lit dopol

Tel r ařadorně 604-- Tel T b)to 1217

Bydli --Číslo un Jonet nitce

Db J V Lord Db Fbbo Rcstih

Lord a Ruštin
DOMÁCÍ LÉKAŘI

nemocnice nr JOSEFA
Hanhojlíl nemoci ieniké a porady

501 Paxton Block 16 a Farnam ul

OMAHA NEBR

OT Dopoledne t nemocnicí tr óseía

tW Odpol t úřadovně od 3 dc 5 hod

Dr E Ilolovtchiner

čský Ukul
OFFICE Da rohu lit a Hnwarri lil Rhaal--

diuvm cis uren aiu xeieion iuo
V níiárni k nalezeni od 10 Art II hndln ránn
'a ao oipoiiioe a od 7 do H vetet

leieroa raaldence 1S7

Dr Gifford&Bicknell

_očnl lélsaži
Úřadovna Čí 406-- 407 Karbach Block

15 a Douglas ul Omnii Neb

Dr X II BREUER

ČESKÝ LÉKAŘ

Spwlallsta t lécní nemoci zraku alii
cno Krku nosu aenukjrcň nemoci

a chirurgii
Mí fuřízenou laboratoř i Hoentgenov- -
mi a pnprsíy a ve dokonale zařízené
k léčeni shora Jmenovaných a jiných
zastaralých nemocí

Zvláitni pčte ae věnuje léčeni loocboti
dle vlastni nové metbody

Poazy t venkova počtou zodpovídány
ochotni

DrKH Brtutr David City Neb

riňsný kuAfi

na Jií atran mřáta vlaatni krajan!

Bratří Kunclové
"

Mih 1244 jilní ij ul

Nejvítsl záaoby maaa víeho druha

azenek s&límb Šunek a vůbec viebo co

v obor tento apadi

Ceny levnřjší než kdekoliv jinde

sadil ji vedle sebe do nosítek
slo~ pobídnut krotitelem kluem
vyrašil z dvora

Mezi tím celé městečko již do

zvědělo se o tomto smělém únosu
a hrnulo se za slonem který jako

by tušil jaký vážný úkol mu byl

přisouzen kráčel majestátně
pyšně davem lidu provolávajících
zdar a Štěstí oběma milencům

Dvojnásobná poprava v Praze

(VySato i "Nir L11&" ie dna 8 m tu)

Vycházející slunko stihlo dnes
ráno na Karlově náměstí a ve Vo

dičkově ulici veliké množství obe'
censtva které s dychtivott toužilo

pronikoouti do budovy trestního
soudu Přístup do nádvoří kde

připraveno popraviště dovole

však jen těm kdož měli vstupu
lístky Veliký byl zástup těch

kteří se na ulici před kriminálem

tísnili a očekávali až se vrata bu

dovy směrem do Vodičkovy ulice

otevrou aby pak svedli půtku
exempláře rozsudku a o zbytky
šibenice a oprátky
Vrahové poslední noc svého ži

vota strávili velmi klidně Oče

káváao že vzpůrný Václav Sla
nika způsobí násilné činy ale on
zatím byl velmi skroušený a skoro

neustáie se modlil Před 9 hod

večerní navštívili je v celách rado
vé pp Flieder a Sláma aby pro
hlédli zda jsou učiněna veškerá

příslušná opatření Delikventi ne

projevili nijakých tužeb Celou
noc skoro probděli Antonín Sla
nicka na půl hodinky po půlnoci
zdříml a také bratr jeho Václav na

židli klímal Stráže střídaly se u

vránu každou hodinu a mimo to

byly sesílené stráže na chodbá

před celami
K občerstvení měli vrahové čeř

nou kávu a vílo Pokuřovali ciga
retty "suitanky Myšlenka na
šibenici zlomila úplně vzdorovi

tost obou vrahů Zejména Anto
nín Slanička byl úplně zdrcen

Zaplakal si v noci několikráte

Vzpomněl také své matky která

pro spoluúčastenstvf na vraždě
svého muže úpí v žaláři Než

byta dopravena d Řep stará
Slaničková vyžádala si rozmluvu s

oběma k trestu smrti provazem

odsouzenými syny Synovi Anto
nínovi odevzdala kapesní šátek

jehož jeden cíp byl v uzlíček svá-

zaný a v něm nalézal se vrkoč

vlasů jež si Slaničková z coiu
ustřihla Dávám ti toto na pa
mátku" rozloučila se vražednice
se synem — vrahem AntonÍD
Slanička šátek bedlivě uschovával

vzpomněl si naň také v posled
nich chvílích svého života Svého
duchovního faráře dp Baťhu po
žádal aby mu odkaz matčin da
do rakve na prsa V rozhovoru
uvedl zlosyn že rád umírá

Dnes ráno již po čtvrté hodině

bylo delikventům oznámeno že

nastal okamžik aby 'se připravili
k bohoslužbám které byly ustano

eny na %6 hodinu ranní Po

5 hodině oba vrahové byli v prů
vodu ao Žalářních dozorců odve

deni ze svých cel do žalářní kaple
Tato nalézá se ve věži novo

městské trestnice ve výši as prvého
patra Oltářní okna směřují na

íarlovo náměstí druhé okno jest
směrem Řeznické ulici Kap'e
jest rozdělena na dva oddíly
nichž od vchodu levý vykázán jest
pro mužské vězně Duchovní vŠ

zeSský konává zde bohoslužby
Dnes ráno konala se zde mše při
níž oběma zlosynům udělena byla
svátost přijímání Václav Slanička
odveden byl do oddělení pro žen

ské Iratr jeho Antonín usedl
do oddělení sousedního Obl
oddělení jsou přepažena takže
bratři na sebe neviděli Vrah

Antonín v předsíni kaple slabostí
klesá1 takže jen za přispění do

provázejících jej dozorců dostal
se do kaple Václav šel zmužile
Krátce po #6 hod ranní přišli

do kaple duchovní dp Baťha a
Půst Kaplan dp P Půst oblékl
na sebe ornát a přistoupil k oltáři

který byl osmi svícemi ozářen'
Hustě zamřížovanými okny vnika

ly do kaple první paprsky nastá-

vajícího dne Vrahové byli dozorci

vězeňskými hnstě obklíčeni V

postraní kapli v křesle seděl ža-

lářní oficiál pan Nedoma V la
vicích usedli četní duchovní-nim- o

to byli přítomni někteří úřadnfci
soudní a reportéři
Bohoslužby které celebroval

kaplan P Půst trvaly do 6 bod
ranní Na věži žalářní odbíjely
hodiny Ještě hodina života — a

potom smrt pod rukou katovou
Tato okolnost hlnbokým doj:

působila na přítomné tedea do--

foros stUea byl takovou slabosíf '

tělo jeho dolů Nádvoří vězeňské

ponenáhlu začalo se plnit Vysoko
nad hlavami zvědavců kroužily
kavky a usedaly v cimbuří
novoměstské věže jakoby očeká
valy potravu Za dávných dob

ponecháni byli oběšenci na pos
pas dravým ptákům moderní
doba ie takového rozkouskování
po smrti ušetřila Mohutné rafie
věžních hodin postupovaly zdán-

livě pozvolna na ciferníku Blížil
se okamžik kdy dva lidské životy
z důvodů spravedlnosti měly být
zničeny

Za špalírem policistů povstal
hustý neproniknutelný špalír obe- -

censtva Byli přítomnni zejmt na
četní důstojníci duchovní advo
káti lékaři herci úřadníci soudní

policejní Dále obecní starší
pp Brož bvagrovský Hamáček
M Novák Sokol Němeček Hav
líček dr Groš Voitl dr Štych
ervený Jaroš a j dále vrchní

policejní inspektor Rehne vrchní
Komisaři Fahoun a Novotný ko
misaři Protívenský a Liehmann
státní zástupce Morstadt substi
tuti jeho pp Bere Haller 81

Pohnert Sakh a Sandtmann
vrchní ředitel trestnice pankrácké
pan Janota a j v Někteří zvědav
ci přinesli" s sebou dokonce i -

divadelní kukátka: iake okna v

korridorech a v úřadovnách která
směřovala do nádvoří popraviště
byla zvědavci hustě obsazena O

Vil hodině ranní pomocníci kato
vi měli veškeré Dříorav k wIío- -

nání verdiktu ukončeny Za ne- -

dbuho potom členové soudního
dvora vstoupili do nádvoří Bvli
to pánové: president trestního
soudu dvorní rada Wokaun vrch
rada ryt Patera radové Jenikov- -

ký babata a dr Růžička k nimž
se přidručil státní zástupce pan
Morstadt Soudní dvůr prošel
kordonem policistů a zaujal po
staveni na pět metrů od obou
šibenic
Na novoměstské věži ozval se

první úder zvonu oznamující ria -

statou sedmou hodinu V nádvo
ří nastal šumot Ozval se povel:
'Habt acht!''stráž zavěsila pušky
bodáky na rámě a zraky všech

přeny pyiy na maie dveře v

právo se naceázející Ještě oka
mžik a už bylo slyšeti hlas kněze

dp faráře Baťby který se modlil
"Otče náš" Za knězem v průvo
u desíti dozorců ubíral se prvý

delikvent starší Antonín Slanička

oyi ooen v ryz sai který rcei na
sobě v době provedení vraždy
při zatčení a při hlavním líčení

před soudem porotníai Delikvent
mel olaira mlraé sklopenu oči

zarosené od pláče zarudlé Bylo

zřejmo ie chůzi mi nejistou
Usta snažila se doprovázeti mod- -

- ~ 1

mou aneze rrovoa stanul pfed
členy soudního dvoru

Žalářní officiál pan Nedoma I

předstoupil před presidenta p I

dvorního rada Wokouna n oznn-- 1

mmil Im nllMi ímI I

který dle ustanovení zákona aná I

být potrestán snrti provazem '

áaaCSčBaBaiaBCZSaBBŠl iTV áaaaCBXk£aai

OchaMost in Jest v tr- -

télesnou J V tan mnobo

Idnlevnt [ padéla- -

nechnf nyctane

knprád melskBuko zdravýrt

a mysl po vín jrote

cbranrnca iiJejte
yy]ktl

II
vidy

vily l ) txlt

fíiavé fí(:cd::I vl::o
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