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Cecilové !
Jedete-l- i do staré vlaHtiračte sobě

zapamatovati že cestující a jich
kufry hned po přistání parolodě do-

pravují se po železnici bpzplalllě
až do města Břemen Chcete-l- i sobo

uspořiti zbytečných vydání nesvě-

řujte po přistání lodě nikomu tickety
a kufry nýbrž posečkejte u tím až

dojedete do města liremen a pak
teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediné české Hrmě:
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dfotií jívlna i nili Jit patenty
rAiti' sf Jil pripn nli rpři- -

píiHÍ opravy a drahott J#t vlíký
vlďUkktrrf iflta mni niko
oNbodníky t4lhlml jfh)S(ly a

fu(lnltn JiNlnatvIi ntl kolo di
ruky iKtřliivatel dfwtanw Jinými
lovy vyuálemivé bř'tu tnt ' nou
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a tak v jejll ihotoveni nestojí nic
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M0 i ta IOO lo infil býtl ptrnpc
kaldému kdo si jn poněkud bedlivě

bicyckl prohlédne a cenu jeho uváií
Musí býti tel patrným te kde se ku-nul-

e

itřímo a továrny maže se dnu ta

tí za cenu t3ft právě tuk dobré kolo

jaké prodávají místní obchodníci ta
175 al ti 00 Také každý kdo o tom

poněkud přemýšlel byl přesvědčen
e je doba nedaleká kdy soutěl spo
lená s velkovýrobou docílí valné sni

žení dřívějších vysokých cen Ta
doba již nastala a my mažeme s po-

těšením našim čtenářům sdělili že

ta 13500 můžeme jim opatřili z továr

ny výborné a pevné a trvanlivé kolo
T„ _ X U
Že objednáváme přímo z továrny za

hotové a tudíž za nejnižáf cenu vý-

robní Podrobnosti o bicycklecb
které nabízíme naleznou naší čtenáři
na jiném místě
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fřtr Mffafln

"Na tfcll n t4 do hni #p

Itínosll niiir' ptil m dřbffimlný
frstsrA'itin přit"Upív k Mmu

h14vI má 4ou d ho na

vlsrhny strsny o4 li a Mwb

mí ran si H'i prolilllril
"ZnsmwftU vypadát!" stuál

"To jl# byl pr44 ok ! v tuskar
nim pleu m? A hc Jíté rteml

m maput Nu nic nkoď )cn

kdyl bufrlei n4i!" doklálat do

brordefně
"Vái!" ixltusíl klidné Sraíln
"Nu a coí le Jste tak bno přišel?

Cul vám n IMilo?

"Nelíbilo"

"Ty lenské jmiu přr e jftmm divné

vrter'
"Divné!"

"Človík s nimi dlouho nevydrlír'
"Nevydrží!"
"A naposled jsou a to Člověka

vyhodit!" usmál se Augustin velmi

potměšile

"Vyhodit" opakoval za ním Stra- -

fin

"Nu a kde máte své věci Serafín

ku? Svůj majetek Já myslím
le vám jako přece něco snad

zbylo a té výpravy" smál se Augu
stin dále

Serafm Jakoby posměchu toho ani

nepozoroval klidně vytáhl červenou

Slrupli od boty kterou včera byl si

odpáral co vlastnictví své kdyl z

ostatního ho svlékli

"Ilahaha!'' chechtal se frater Au

gustin "dobře le ji nesete my
beztoho nemáme na jinou a přišije
me ji zas na staré místo my jsme
vám lebrota jen samá žebrota ba

haha! Ale teď Serafínku teď

pojďte jen rychle k panu převorovi

pokud je po snídani a v dobrém roz

maru Huby dostanete 'noc a trestu

také dost ale konečně "

''Nějak se to skončí" vpadl mu

Serafín klidně do řeči a zvolna za

ním se bral Hlučný smích soudruhu

jej provázel

Kristina hned toho dne odpoledne
odutěhovala Márinku k mlce své

"To je mně srdečně líto!" naříkal

pan domácí patrně upřímnS "Tak

hezká slečinka a tak hodná mohla

u mně bydlet třeba do smrti!"

A pozorně pak okem stranou

mrskl zdali někde lena nečíbá a ne

slyší
Nio plátno Kristina pevnou

volí avou pronikla a Márinka ač se

zprvu vzpouzela v poledne už seděla

za stolem přítelkyně své na obyčej
né tvrdé židlici a ne na pékném měk-

kém houpavém divanu na jakém

ještě předevčírem vesele rozpustile

byla se kolébala

Nechaly ji dva tři dny až poně-

kud se utišila vyplakala zapomenu
la

"Vidíš teď kam taková nevinné

veselá mysl jak jsi nezbednost svou

Jmenovala někdy nás zavádí!' pra-

vila pak Kristina a přátelskou vý-čitk-

Jemný pohled avfij na Márinku

opírajíc
Márinka se slzami v očích padla jí

kolem krka
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přS mu d!ií vjhřolovirl
napomínáni a něm to til s ůy
pilottotevfvBýml oíitna vyalfiý
dis áam vs rn blaženoati na tlulé
tváři íerv#n

"Kds ha miUT" ípala Vořiková

clá rozsápána a slotné tl na do-

mácího pána hleděla MJíté ji prol
za 04lpuit?nr' bručela

"Zpátky babo!" poroučel domácí

pán celý rozhorlený "Co vy ta

roztahujete!"
Márinka odměnila se tuu pohledem

vroucí vděčnosti chvěla se po-

bouřením a strachem t nejistotou co

ae dlti bude

"Máte tu někoho slečinko?" ptal

se pak vlídně s úsměvem velmi přá-

telsky shovívavým
Márince div le slzy prt-ude- ne

vyhrkly Taková potupa laková

hanba Sklopila oči k zemí a šep
ta! a:

"Nemám nikoho"
"Nu tak slyšíte hloupá lenská!'

obrátil se zlostně a přec zároveň také

spokojeně an domácí k Voříškové

"alyfiíte le tu nikoho nemá a táhně

le pryč!"
''Ilahaha!" chechtala se pronika

vým smíchem Voříšková "a kde pak

je ten milosrdný bratr?"
"Zde!" ozval se silný hluboký

hlas v alkovně A záclony u alkovny
v tom již se rozhrnuly a vystoupil
frater Serafín v směšném svém žen

ském obleku Klidné stanul a bez

překvapení ani ne tázavě ani ne

udivení úplně lhostejně velkýma

modrými očima rozhlížel se po při

tomnýcb

Alannka div 2e nanbou se nepro

padla S hlasitým pláčem sklesla do

lenošky Pan domácí divným zje
vem fraterovým sám bez mála i

rovnováhy přivedený mél ji co tě

šili

Vořlřková se zachechtala a jako
rozlícená poskočila do předu

''Dolu s těmi hadry ženskými!

sípala "Zjev se v pravé podobě
vrahu kterýa ubohého nemocného

otrávil a peníze mu ukradl Chyť

te ho svažte ho odveďte ho k sou

du!" řvala téměř a otevřela dvéře s

lidi svolávala

A houf ženských dveřmi již hrnu

se do pokoje na Seraf lna

Márinka slyšíc tato hrozná obvi

ňování jakáž se tu vrhala fraterovi

do tváře zastala celá bez sebe

pro Krista pána co to učinil v roz

putiloti své! Loupežníka vraha že

skrývala a sebe! Strašné k zou

fání strašlivé!

A div Ze neomdlela

Frater Serafín stál tu atále klidně

lhostejně vyslechl všechny žaloby

ony le zlodějem a vrahem je a

brvou nepohnul kdy leny zuřivým
vztekem hnané pěstmi zaťatými naň

m hrnuly

i
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Kristo!" fUl i plakala nedal
ilfíif pomos pf 1ht p
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lets eo vl lila
Zatáhla JI stranmi neustalý m

14'rm nkolka kratlf mi slovy tí
f pot lU
Kmttfii iř-iil- l iltl!t jrli

Vít lmjlU v'krr uliti

IhHiníhd diiíhl éhfi iMbrtl

l'4(r](c Jk ! 'Ri'KÍ N#jilil
]ouhn kli lnou jil t4H obrétiU

H k M4ríft( j lU ar 'K I !?"
"Titn" !' v oki r4il M4

tiiik A ukjiU k Ikir)f kdtl

til ttrfln a klilným íftř"it(r

jtku tHlit ktmn#
"A lito ncK' jfif ptala m i4l

Krita
"Nechc otclicť!" oaMkaU rnl14

Lk!tnic

"Dohřť!" il KriítamAc

Ufff! D fft-- r pohled lný pal

civé vjíilky Vik on ho ncpoto
roval Jiíti na kratinký okamžik

e imyslila Pak jako Afpka Mlela

pokoje lol6 po Rchodech ven

domu do ulice Na rohu ulice atily
droikv Vtala krvtÝ vďz nařídila

vozkovi aby hned aajel k domu tU
15 a tam u vrat aby Ctlta' a aama

opít co mohl nejvíc rychle letčla

narpřt do domu vthfiru po Mchodecb

do pokoje Mirinčina kde! ohromný
bluk a a uatek panoval a kam! po
malu jil celý důru se sbíhal

M&rinka ul ani o aobč nevédřla

hlavou taryta byla do podaSek na

divanu a ani ae nehýbala

Celá udýchaná rychlým bčlenfm

Kristina mocnými Štulci udělala si

volný průchod houfem ženxkých k

Semffnovi který tu potmd Rtát klid

ně sem tam jen silným utrčením ne- -

přitelky svó od sebe odpuzuje

ani slova nemluvíc ani naň nehledíc

popadla ho silně křečovitě za ruku

mocně táhla ho za sebou z pokoje po
schodech a domu

Ani neodporoval ani nemluvil

jako loutka bez vole dal se Kristinou

táhnouti vléci po schodech

Dole vrazila jím do otevřeného jil
vozu a z hluboká si o Jdecbla

"Kam pak slečinko r ptal se

vozka

"K milosrdným bratřím!" nařizc

vala a vsedla k Serafínovi dovozu

Drožkář práskl do koně a ul jeli

úprkem ke klášteru Nežli lenské a

drahého poschodí doběhly dolu by
vaz již za rohem ulice jenom di

voký ryk a křik i smích zazníval od

doma ke sluchu ujíždějících
Za několik minut jízdy kterou

vykonali oba micky ona hlasitě od

dýchajíc oo ani se nehýbaje zašla
vili u dveří klášterních

Tam Kristina vykocila a vozu

silně opět popadla fratera za ruku

vyškubla jím na dlažbu a napnutím
všech sil táhla ho za sebou do klášte- -

ra Neíel 4ára avšak také neod

póroval mlčky nechal sebou naklá-da- ti

Jak jí libo bylo nechal se vláčeli

a tahali jako malé dítě

Přiběhla a ním celá uřícená ke

dveřím velkého sálu špitálního kdež

předvčírem tub byla si dala vytrh-

nout! Prudce otevřela dvéře vstrčila

fratera do sálu tak silně le div ne--
I

klopýtl a na sem se nepovaíil a

I práskouvli dveřmi ubáola apátký
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