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Soud nad jeho hlavou byl vyne
sen

Doživotní žslář se dvěma přís-

nými posty týdněl
Usmíval se drze když president

mu prohlslovsl rozsudek Když
ho vedli do nového vězení do

podzemního žaláře musili ho véttí
do jiného oddělení budovy
Cesta vedla přes ulici

Nežli vstoupil do nové budovy
zastavil se obrátil se a na chvilku

se zadíval aa ženevské jezero
Na tváři bylo mu psáno že v

tom oksmliku se loučí se světem

V žaláři jeit ve dne zaměstnán

prací
Lucchen!císsřovnin vrah plete

i ostřižků soukených papuče a den

za dnem klne oné chvíli kdy stal

se anarchistou

Doslov

Dohučely zvony
Poslední rachot zapadajícího ka-

mene náhrobního dozněl nejslab&l
ozvěoou v ponuré hrobce
Císařovna spí ničím již nerulený

věčný sen

Odella -- není jí více této vzne

lené trpitelky jež život svůj za-

světila vlemu co možno zváti

úobročioaým a llcchetným
Zůstavila zde Četné sirotkyt sil-

né národy sloupy Rakouska

Jen hoře a žal jest jejich odka

tem
Spravedlivé rozhořčení prvé

chvíle kdy zaťali pěsť zatoužila

po krvavé odvetě ustoupilo zne-

náhla melancholii

Nevzpomínáme vraha jenž jest
přilil nízkým přilil nepatrným
než aby se jím mysl obírala

Genius temné zloby nemá moci

aby nás trvale zaujal

Vzpomínáme Té která nám

vzata byla a ponecháváme pomstu
liohii
Marně se namáháte démonové

Nicoty!

Lidský řád nevymizítřeba byste
proti němu vyslaly celé miliony

svých otroků zsslepených váiní
běsností a touhou po zisku

Neníť zisk vůdčí hvězdou člo

věčenstva jako že není zločin pá
nem dule lidské Nejvytfií Dobro

jest jí vůdcem jenž ji vyvede z

úskalí a víření burácejících vášni k

pevnému břehu poznání Pravdy!
Věčná budiž paměť vznešené

nebožcet věčná sláva naSÍ císařov-

ně a královně Eliícet
Konec
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Každý kdo od nis koupí obdrží

krisný vánoční dárek zdarma
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Dokouřeni

Kubbia hladil i! lesklý cylindr

fcjyl bylo na dvéří zaklepáno
"Volno" svolal iíví a nutě ae

k veselí Myslil že přichází uc-kte- rý

člen zábavního výboru
Oba policejolprefektovée kníz

ni velll do píkojo Úředníci tli
v černých obCanskýcb lstech
Ale Hubbia j ihned poznal —

Zarazil a a zbledl nescházelo

mnoho ia by byl upustil oocn vy
aoký lesklý cylindr
"Hledáme pana Andrea Tinto

retta" pravil lauiannský policejní

prefekt
'Tím jaeaa ji Čím vám mohu

posloužit?' oJvítil Hubila smlla

"Jsem zdejlí prefekt policejní

Můj soudruh jest panem policej-

ním prefektem za Ženevy a zde

jest její jasnost knižná Arranon

ská"
"Télf mna velice' ukláoÉl ie

Uubbia "Kaíte ae posadili"
"Nemyslíte! pane Tintoretto v

jaké souvislosti jeat nsie cívíti-va?- "

"Opravdu ani nemohu tulitl

Prosím riíta se vyslovili jsem
vám k službám"
"Předevlím vis prosím o vale

průkazy"
'Ale panel" propukl Hubbia

jakoby byl uražen touto žádostí

listiny vlak mil v úplném po-

řádku

"Lituji ale nemohu od tohoto

plání svého ustoupit! Ostitog v

tom nic nevidím"
"Což se podobám zločinci?"

"Ukažte moé avé průkazy'
pravil policejní prefekt a důrazem

Kubbia popolel ke stolu a vy
tábl zásuvku z níž vyřlal svazek

listin
Položil je na stůl řekl! "Zde

jsou račte si je prohlédnout!

Myslím že budou v úplném po
řádku'
Spisy byly vystaveny římskou

vládou a shodovaly se ve viem

údaji Hubbiovými ba i popis

osoby se úplné hodil na olho
Ples to vlak achoval laussnn

ský prefekt tyto listiny k sobé

"Proč mni je odebíráte?'' tázal

se Kubbia

"Protože je potřebuji A teď

mně odpovízte co jste hledal

předevčírem na půdí?''
Kubbia zmodral "Hledal jsem

v bedně mé na půdě různé listí-Dy- "

odpověděl po chvíli

"A od toho jste se učeroil?''

"Co to má býti pane můj?"
zvolal Kubbia pobouřeně
"Ukažte oám svou nohu''
"Nohuřl" durdil se Kubbia "K

čemu u kozla chcete mou nohu

viděti?"

"Jen zachovejte klid aneb vás

odvedu a sebou!' nařídil prefekt

lausannský "Dejte sem ba Židli

nohul"
Kubbia ve fraku řády ozdobe-

ném bezděky uposlechl Nezbý-

valo mu nic jioébo
Ale již tulil že je zle Že je

ztracen
Uvalovat v duchu že rychle

zavře dvéře na klič by jeho žena
a dcera ozdobené uloupenými

Iperky nepřišly a nebyly apa

třeny Oba úředníci aatlin smířil!
nohu Hubbiovu

'Souhlasí úplně ae stopou v

prachu'' pravil! si naviljem
"Tintoretto" svolal lamino

ský prefekt pllioýru hlssem "vy
lývlm vil abyste nim vydal

Ipeiky a pe&Ue jel jita a komína

odaetl'
"Co miai vydetl? Ano pe

olie a Iperky l" laalptl Kubbia a

pídil ke stolu

Vyllht sáiuvku a chopil i i#

voiveru aby se sestřelil

V tom okamžiku otevřely se

dvéře vedlejlího pokoje a na prahu

objevila se Palma se svou matkou

Vystrojeny ozdobeny Iperky
Neměly ani tulení o tom co se

stalo s Kubblou
"Otče jsme hotovy) můžeme

jiti?" pravila Palma lichotivým
mírným hlasem
Kubbiovi vykřikla "Svatý Do-

ře! isme ztraceni!'' zvolala skoro
zoufale

Palmě stydla krev v žilich —

Zděleoým těkavým pohledem dí-

vala se hned na otec hned na

páoy
Kněioě Arragonské tželelo se

jí Viděla jak byla bledi a na

smrt podělena
"Pánové" pravila kněžna k

oběma prefektům "Tyto dámy

mají na sobě mé iperkyi prosím

poltěte )e za mnou do hotelu —

Moje přítomnost tsdy jest již zby-

tečnou"
Oba úředníci se poklonili a

kněžna odella
"Palmo mé drahé a jediné

dítěl" zvolal Kubb!s dívaje se ni
podělenou dceru "Odpusť mně

že jsem tě zničil jsem vůdcem
rn lilie jsem Milníkem Pá

nové odveďte mne mé pravé

jméno jest Kutbial"
A poklekl před Palmou na ko-

berec a dal se do hořkého useda-

vého pláče
#

Zpráva o této události a o rit
čenf Kubbia i jeho rodiny se

bleskurychle rozletěla celým mě

stem
Mládež lausannská užasla když

ji zaslechla

Nikdo nechtěl uvěříti považo-
vali za nemožoé že by Palma vě-dě- la

o zločinech otcových
Ale i ona byla zatčena Dopra-

vili i do nemocnici kde zápasila
mezi životem a smrtí

Z Říma pak proběhla novinami
smutni zpriva
Jeden pařížský časopis přines!

telegrafickou zprivu z Říma že

Karel Vivarin! mladý a proslave-
ný milíř náhle se zbláznil "Nevě-

stou jeho byla prý Palma Kubbi

ovi'' pravilo se v oné depeli "s
smutný osud dívčin připravil ho o

rozum"
Kubbia byl dopraven do ženev-

ského vězení

Několik neděl po té právě když
měl býti pronesen nad ním soud

byt Kubbia nalezen ve vězení

mrtev Umořit se hladem Ne-

jedl aby se usmrtil Ani od ne-

zmínil se o žádném spoluvionlku
Když byl konfrontován a Lucche-ni- m

oba popřeli Že by ae byli

kdy viděli
Krásnou Palmu a její matku po-

slali postrkem na Sicilii do obce

domovské

Putovaly polomrtvé v hadrech

zdrceny na Kle i na duli od stani-

ce k stanici postrkem
ženevský soud se setel by

proneil rozsudek Přivedli vrabs

cíiařovoy Alžběty a vyletřovael
vazby aby učinil! zadost povinno-
st) pozemské spravedlnosti
Lucchent v poutech ale přes to

vysývavl a nadutě předstoupil
před své soudce
Ti vlak jíl vědltile vyiývavoit

útočolksi který byt prost i

aibleiku lidikostii jest

pouhým předstíráním
V tatlti nejednu noc strivil v

pllčia v hořkém bilikioL
Po celé týdny nemohl aplii

llyl hubený přepadlý tviře mu

eeltoully ti výt pichlavý pohled

jehoiiualitolt
ťhtto vlak chtít ukiiati lese

nebojí vlcné oocl pod aeml

i

IIilkr'a Pure Rye Whiska 3 30 9 00

Každá bedna obsahuje ia plných kvartů

Dovozné zaplatíme my

Kyclilií dodávka Telefon 1211

mi 1 cd 1 inunn on 1309 farnam st
HILLKI1 blIjUUIl UUss OMAHA NEB

itostoitotoatostosiostoi(oi(OStostoitoitostoitostoitoitoHostostostostostoito

jDťASvobody:Hořké Víno
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