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Haránkovu ihr4ti ni na níko-li- k

hodin na flovřka kt-r- ý tnftle

pomýAIet na koupi dvou parmkých
taik& JJyl ochoten ke viemu

"Alt neprotradie ani ulovetn le
máte eho pomřr ke mně" napo-mloa-

l

jeitfi baron "Vile la
Hnátek má procatlm ifinW-t- i

tajemstvím Chovejte ho k né-m- u

jakoby byl pouze niňj snámý
a prohlílel ni mó oUtky za týral
účfltm jako- - vy — Nyní vSak od- -

punťte — itiuhIhi poHplíiti budoucí- -

mu tchánovi naproti"
MÍMtr Iíařtipán doSel tatím k

reidenci a rozpaloval ne u vchodu

k ráznému útoku Široká ruka

čuchala v rozčilení prošedivělou
žíňovitou třáseň pod oholenou hra

dou rozšafný obličej skládal se v

záhyby spravedlivé nevole a rty
velikých ust pohybovaly se tak vý
razně že jsi mohl z nich takořka

již čisti dfitklivá slova na barona

chystaná jež si v duchu odříkával

Ale jak se podivil kdyi spatřil
náhle barona an mu chvátá až před
stavení v ustrety a div bo nevítá

přátelským obejmu tím!

"Jen dále pane mistře" pobízel
ho přívětivě Větrovský pán "Při
cházíte si pro svou pohledávku?
Výborně! Dnes mohu vám ji za

platit i úroky do posledního krej
caru"
Misir poniuei na mluvicího v

tupóu úžasu a jen zvolna vpravoval
nepodajné záhyby přísného obliče

je v mírnější přlvětivějáí výraz
Baron uvedl jej do domu a mel

k němu na chodbě řeč shodující se

téměř do slova $ onou které před
chvílí krejčí naslouchal Jen že

nyní baron příštího svého tchána

jmenoval panem Beránkem a pra
vil že Krésus ten již k němu zavf

lal a sedí nahoře v pokoji
Mimo to dal také tvrdý askrom

ný obuvník trochu více práce
nežli se uvolil ztráviti den ve spo
lečnosti báječného boháče a při
tom se tvářiti jakoby měl s4m

chuť a peníze na Větrov Kočičím
Hrádkem

Pak uvedl baron svého hosta na

horu do komnaty a struční odby

vzájemné představení: "Pan I5e

ránek — pan Bařtřpáo!"

Krejčí poklonil se Uařtipánovi
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laké k lr1 st4l projsvil ivl4itrí

sympathií k mistřu lhr4ttkovl a

třpl s k nfmu vtiusalou hlavoti tak

le bo loksl f4ilfft musil

odkáitti do palříčnýth mstí
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Kaldf k bi si im zorně prohlédne

bicyikl nnbC Jki'kallv soustavy Ja

kíkoliv výroby inul dojití k pře- -

svřdcetif ie ty teny za které s bí-cyt- klu

al x)sud prodávaly jtou ná

ramně h bnanó a že není příčiny

prod by dobré kolo nemohlo prodáno

býti za čáilku značné tilsl Bícy-ekl- e

zdraženy soti blsvné z příčin
dvou: jedna t nich jest patenty na

rfiznó ť již propčíné neb nepro- -

spěšné opravy a druhou jest veliký

výdělek který zftstává mezi velko

obchodníky státními Jednately a

místními jednateli než se kolo do

ruky potřebovatele dostane Jinými
slovy vynálezcové beřou značnou

část podils na té vysoké cenó a

prodeje 'middle-men- "

ještě vřtif Továrník též se nespo

kojuje s malým výdělkem proto že

Idou kola na odbyt Í3ko teplé koláře

a lak vř-- jejíž zhotoveni nestojí nic
více než neb 130 prodává se ra
♦80 i za IOO To niPtí býti patrným
každému klo si jen poněkud bednvo

bicyekl prohlédne a cenu jeho uváží
Musl bili lež patrným že kde se ku- -

puje přímo c továrny mfiže se dosta- -

ti za cenu 35 pravfc tun aonro icoio

jaké prodávají místní obchodníci za

175 kž ¥100 J aké ka2dý kdo o tom

poněkud přemýšlel byl přesvědčen
že je doba nedaleká kdy soutez spo
1ená s velkovýrobou docílí valné sní

žení dřívějších vysokých cen Ta
doba liž nastala a my můžeme s po
těšením naším čtenářům sdělili že

za 13500 můžeme jim opatřili z továr-n- y

výborné a pevné a trvanlivé kolo
To umožněno jest nám pouze proto
že objednáváme přímo z továrny ca

hotové a tudíž ta nelnižál cenu vý
robní Podrobnosti o bicyckleoh
které nabízíme naleznou nasl čtenáři
na jiném místě
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jsm "Tak j
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nl př4lnhi ot yp l4 j

koby tvríky looikl"
Krojčl povllil si itlfm v l- -

dtti:

Vypd4 vskutku prostí V

tom Jtisittém třovřUk'm skoro

oiurnílm kb4tl byh sl ani s4rn

notroufal n ulici A ruc m4 —

jakoby it li4ffl sn smolou" AU

přes to imponoval mu Ilařtip4n
košulovskf m voussm px bradou

budil nrobrnstenou úctu zlatým
nimbem bohatství jsnl neúhlednoti
neohrabanou tuto postavu i4řívě

obklopoval
Baron l učík opustil n chvíli

své hosty ale zařídil dolu čeho po
třebí Hal si zapřáhnouti do krá-

sné katesk udělil patřičné in

strukce lokajovi prolhanému chla

píku který byl jeho dftvěrnlkem a

pravou rukou ve všech i nejdeli

kátnřjílch z41elitostocb

Nahoře v kemnatě seděli zatím
oba nastávající tchánové v rozpači
tém mlienl Ten i onen ostýchal
se cahájiti rozmluvu čekaje uctivě

na oslovení se strany vznešeného

společníka
Konečné vzmužil se krejčí k ne

smělé poznámce že je dnes ukru-

tné horko a že by svědčilo člověka

nejlíp orieanové sako

Bařtipán zajíkavě přisvědčil a

dodal že suchem až pfida praská

jako stará kůže

Po chvíli opětného ticha upo
zornil obuvník na krásné zařízení

pokoje
"Velmi krásné!" souhlasil nad

šeně Beránek Všechna čest! Ta

kový vku a comfort zřídka se naj
de i ve Šlechtickém domě Však

je pan baron kavalír jakých málo"
"Boztomilý pán!" potvrdil nuce-

né obuvník "Krásný pán a vlídný
ke každému—"

"A rozšafný pořádný" chvaloře- -

čil dále krejčí

Této lži nedovedl poctivý Bařti

pán hlasitě přisvědčit nýbrž jenom
kývl násilně hlavou

"Myslím že bude šťastna dívka

která podá mu svou raku" pokra
čoval diplomaticky Beránek

"To si myslím" zamumlal mistr

kopyt
Vychválený baron vrátil se ko

nečně lokajem — Rozloučil se i

pány odevzdav je péči svého slu

by
Ve dveřích nastal tuhý zápas

zdvořilosti

"O prosím!" "Jen račte!" To

by bylo pěkné!" Ant Beránek ani

vládce dratví nechtěl napřed vy

kročiti

Napjsled podal se Bařtipán vše

cek zahanben ctí jaké se mu do
stalo
Dole práskl kočí do koní a baron

Kučlk pozdravil ještě na odjezdu
eleurantnf kalesky oba budoucí

tchány přívětivým pokynem ruky

Lokaj prováděl pány především

po dvoře plném rumu kamení

kopřiv rozházených hnijících otepí
slámy a sem tam rosvlečeného hno

je a neladno-- i směsí polámaného a

rezavého polního nářadí

"Krásný dvfir!" chválil Berá-

nek "Všude je vidět výborného

hospodáře"

Zastavte so u mně a přcsvčdCte o
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Čechové !

Jedete-l- i do staré vlastiračte sobě

zapamatovati že cestující a jich
a a a 1 1 1 a

kutry nnea po přistáni paroicxie io

pravujl se po železnici bezplatní' i
až do místa Břemen Chcete-l- i sobo

uspořili zbytečných vydání nesvě-

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

dojedete do města Břemen a pak

teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediné české firmě:

Kareš & Stotzkv
V IlIlllMKN'

oiuii j vcuno v iraiKM aif
inftj tvhán in "f r4 tikttrí
tvU4tnoUJe v ertřlit Jeíi 4!ťlio
nU't h tikrainiiÝ tJatit I v této

vřci jpilnA ne mnou jako h ilovřkřin
ú plné ciifrn TomUI mi im %ébo

i!ařrn(ki uřinkílso hono14řikébo

rlu( kttrý tu }iro!ilflal a firoíťA-ra- l

kMý kout Ačkoli ptk m4

mfij příští tchán vfco il%r4kfi

}roHÍo kdy knotllkft vaif rukou rád

by tni jcSté k išvřrku n kupní ceny
uAkabl nějaký ti(c Chcu hí také

jeSté jednou víflehno km prohléd
nouti — Na — vidíte tu bte
mi mohl prok&E&li íluihji Mulm
ca neodkladnou i&leiitnU do

okresního měta a mfij přilití tchán '

přibude co nevidčt — I hleďme!

tamhle Již skutečné phcbásl! —i

Nuíe neebtél bynte e h nim do'

mého návratu projiti trochu po ho

apodářntví a vylltnouti ú na Kočifil

Hrádek?"

"Ale — ale — já h takovým pá-

nem!" namítal překvapený Hrá-n-- k

"Předně ne to nehodí a pak

nevíra jetli by mu moje Hpoleč-uon- t

byla po chuti — "

"O mfij budouel tchán — kdyí

poznáte již jeho osobu Hdčlíra vám

pod pečetí tajemitvl téi jeho jmé
no —fpan Bařtipán je až na vé bo

hatwtví človék zcela obyčejný vel-

mi jednoduchý Má zpftuoby pro
Htého hospodáře Satfte e mno

hem elegantněji nel on A hleďte!

přichází pěSky — do kočáru by ne-

vlezl za iádnou cenu nejvýše do

nějaké rachotivé bryčky A poba-

víte Ke 8 ním zcela nenucené
Oritatně mám jeitě eoni jiného za

luhem Můžete tvářili jako

hyn e měl nám záluttk na moje štít-

ky a jako byste je také ca účelem

koupě prohlížel —"

"Ale to by přece — "

"Snad že by dokonoe bylo pod-

vodem ne?" smál ne baron "Ale

alf pane mistře! Vždyť ne nemu-nll- e

ani přímo bláwiti za kupce
Heknu jen že jste mfij známý pan

lieránek a že si chcete Uké trochu

prohlédnout mé hospodářství Vy

pak budete všechno chválit a dáte

jen prostě na jevo že byste měl na

moje panství laskominy — to přece
mfiže každý a není v tom ani stínu

špatnosti! Ze konečně ani mou

osobní povahu před budoucím tchá-

nem v Žádném ohledu neocerclte
vím bezpečně"

O prosím pane barone! zaíeptal

krejčí a dat jen vytrženým pohle-

dem na ievo jak nesmírnou úcta
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brata aa arjml kufry bMiai da domova do- - r
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chová k osobnosti a povaze barono- - ránkovi stejně uctivou ač nemotor-v- ř

ale pak namítl: "Musím však nou poklonu


