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tislre osm perrent A ani!

by bekali prohlllli a sebrali mu

vifiky "knihy" šminky a lJlra
A před samým večerem přilit

komise "dvířitl" Vrchní kmUř
a kuchtíkem a lokajem
Jak prý sw mohl Pelerýa ipo-vál- it

předevčírem po Veliké hosti

ne v zámku prodávat zbytky o fU hl

ani 4i bůh neví

Pelegrýn koupil totiž u cukráře

všelijaká kusky po plti liovýih
a večeř lo prodával A lidé o pří-

trž to kupovali po padesáti a šede-

sáti krejcařííh Jen kdyl to bylo
z císařské hostiny
Zatím se dokázalo i o z cukroví

tis přišlo docela tiíu z tabule

Po krátké ceremonii vzali mu

koncesi a název "dvorní odběra-

tel'' připomenuli že tím není zá-

ležitost ukončena a poroučeli se

Pelegrýn so ustrojil a chvílí cho

dil po pokojíku

"Víš co ženo? — měl jsem tří
řemesla ale žádné nemělo pro mne

zlaté dno Všecko mi vzali Jen
svědomí mi nechali rozumíš? —

vědomí! Jsi dosud mladá mu-

sím býti k tobě svědomitým Nic

nedostaneš zpátky nic Koky
nářství je ve stoce uhospodařené

peníze do krejcaru rozpůjčeny —

jestli nad tebou se nesmilují mně

nevrátí ničeho Proto aspoň já
musím k tobě zachovat svědomí

Kup si něco k večeři najez se a jdi

spat"
A jako by šel na chvíli do ho-

spůdky své "dole v městě'' ode-

šel

Do rána ho nevrátil Ani druhý
den Celý den nevzala Pelegrýnka
do úst Neměla dovolení
Až k večeru Přiběhli totiž lidé

se zvěstí že "dvorní odběratel"

nělde v koutě Jeleního přikopu
pod Mihulkou na jasanu se oběsil
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vydťiá a mnohli m to ♦yf)'s
Za lý!n Ijho tnnuhn nbndi -

řitjvýi dvacnt přoifil
"No al to j i!"
PsUřýn vytkočJ iáťip

zákazník f ráiin ti hntil kMý s

'"pal ku přfli ktltý nattvovaí

jsdnon řakott rádobu v druhé in i
kal připraveni itníid
"Mflédří parm Přlgřýn— mne

mají já jsem tti pokald!"
"Počkat!- - vldyf ji-i- i sám n#

vím co tam
Dva kuchtíci přinrsli nbrum

pokrytý k4~-ukov-
ý níiký dlou-

hý Jako Je na prádlu A rl-gřý-

poručil aby to postavili na sesli z

nll vstal Pelegrýn odhrnul ubrus

a vojkid co večeřeli rielo zevlovali

v krámku postavili s mezi dvřn
aby vídíli jaká leT bude mela a

rvačka o ty zbytky
"PaSlika — kdo chtěl paítiku?"
"Já!"
"Není pravda já fikal dřív!"
"Celá stojí čtyry zlatky"
"Dají mi tedy polov io"
" Tak tady je polovic — druhá

pfiíka tomuhle pánovi Děkuji
Stará dej sem něco na peníze! —

Rosolovaný kapoun!"
"Dají to sem! — měla jsem my-

šlénky na koroptev ale kapouna
mám radši Co to stojí pane Pe-

legrýn?"
"Že jsou známá — dvě zlatky"
Hezký kousek tak třikrát do tist

"Malinový puding — "

"Ten dají mně prosím"
"Dostanu zlatku"
A tak to šlo dál Někdo šel do

mu s výsluhou z císařské hostiny
jiný Ješlě čekal Jako při dražbě
Snad se dá ještě něco koupit K

posledku býval Pelegrýn měkčí

byť i mrzutější ]a dokonce i nu

til ku koupi a slevoval z odhadní

ceny ač to velmi nerad dělal Ale

že by mu bylo něco zbylo to se

přece nikdy nestalo Pelegrýnka
by byla taky nikdy ráda něco

ochutnala a císařské tabule — to

víte mladá ženská! ale kdepak!
"Tam si vezmi vuřta — beztoho

jsi neměla jich kupovat tolik na

jednou ukroj si chleba pošli na vi'
kárku za tři pro pivo najez se a jdi
spat Musíme šetřit"
Pelegrýn uklilil koš odhodil

zástěru a čepici aloŽii peníze umyl
se oblekl a šel "do města" do ho-

stince kde se scházeli známí úřad-nfc- i

a důstojníci Mnohý bude po-

třebovat pomoci a Pelegrýn má

cit Za to že Pelegrýn půjčil
někomu desítku musil

na prvního dostali dvanáct zlatých
u ještě z té desítky nechal si za-

platit v hospodě večeři a útratu
Měl prý chudák poslední de-

sítku a tu obětavě půjčil Co tedy
dělat!

Sedm let říkali mu vojáci
Samaritán a mermo-

mocí nóbl svět "ilnornl odhérald"
Pak se začali přidávat epitheta

k jeho titulům ke každému jiné
ale vhodné a za krátký čas zůstala

jen epitheta Titule se rozprskly
Všecky najednou
Jednoho krásného dne dostal Pe-

legrýn tři návítévy
Hned z rána přišla vojenská ko-

mis? Vojáci kteří ta včera večer

jedli housky a pili nějakou břečku

podobnou pivu v láhvi do rána
všichni onemocněli A tři musili

býti dopraveni přede dnem do ne-

mocnice Jako by měli cholera
"Ukažte co juta jim dali k veče-

ři!"

Pelegrýn ukázal
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7 i il itki Mibfrt pttřtftř t% dva
tlifó jftt láhtířky tfna N#jm#nř
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dtrtu — l ' do út
"Mk mii pao ťrlrjjrfft!" A

irý rt-vi- li ot mri podával přáfi
ruku

1%'ktř tltim!"
"Ilude dif nřco ronolovaního"
"Vieho thtL Kdo ni co bude

přát"
"To jem rád Hlará mne em

feně al z Slarřho niřula A te-

prve před Namým Vřčerem ni vzpo-

menou ly naie ienukl Že je dnen

cíiařuká tabule"
"Stará dej ern nenli panu revi-dento- vi

Jde až z hlarého ir6-ta- "

"To já nem jdu a! z Vyřehra
du!'' hláfif ne malá čiperná panič-
ka

"lak?"
"Zamlouvám ni hned nějaké cu-

kroví — ani za dva zlaté
"Potloužfm poHlouŽfm jen co

mi to přinenou z cínařiiké kuchy-

ně"
"líude to jeíté dlouho trvat pa-

ne PelegrýnJ"' tlačí e íera kyprá
stnžka v napraných íatech

"Dlouho už to trvat nemůže
kočičko — nejvýS pil hodiny"
"Tak já mí tu nechám ten tácek

a odskočím navítívit bratrance je
firem a Bvatojintkých A kdybych
de o chvíli zdrželi vyberou mi
kounek drůbeže pro miloHtpaníM

"Na mne nezapomenou pane
volá tlustá npocená paní

"předeSle na mne zapoměli"
"JJylo moc kupet miloHtpaní ra-

dová a málo jsem toho doHtal"
"Včdí m6j je dne taky nahoře

u tabule tak chci vědět co tam má

panstvo dobrého Háda bych ně-

co od zvěřiny"
Nějaký řtarý pensista s navosko-

vanými a načerněnými kníry před-Hlupuj- ti

a nedbale salutuje
"Voni jsou pan Pelegrýn?"
"K službám pane major''
"Já byl sice často u císařské ta-

bule ale chci něco přinést své dce-

ři Ta nic takového nejedla Něco
tak pikant— védlí aby dlouho mu-

sila bádat co vlastně jí"
"NSco ui vyberu'1
"Pane Pelegrýn '

— mně prodají
r Je to cokoliv Jen když to bude
císařské tabule Domácí rofii se

mračí jako by mi chtěl dát výpo- -
véd lakovým presentem si ho
usmířím"
Pelegrýn kývá vážně hlavou

"Zdali pak tam bude něco co

vydrží Uk dva dny?" ptá se usedlý
měšťan ' sotva se sem doplazil od

sUrýcl1 aámeckých zchola
MVI„ I 1 1

"Mám rodinu na letním bytu až
o Iílatné ' Uk jim to chci poslat
Ty se budou divit al ot#vřoo ik
tuji a spatří na hoře lístek: "Dě- -
ti tohle vám posýlám a císařské ta-

bule" Udělejte toho pane Pele

grýn asi za tři zlaikr
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!!)
K l rijtnf v li 1 m v onom krám

ku ívím Přej lety Um byl sta

rf Pel grjn llilttf tvťk 1

bylo skrz nřho vidí f Proto čl

vfk ruft jen nhlí Iřtdtit
i Jéí hnnJ J mu ťh)bf Jvé

n% jinik 5itř#hiié % f-- Sr !

a nvř'lonf flývnl uluhoj i'nUvu
SliH-htiíf- nřl ke trvé itrnkl
zUtťk nn(itiř proto Whero faly
Jťt mohl ni "novino" bhoK)()afii
hřkiílik tipf c t latýcb A taky uho-iuiii-

Tak km rnu ululba nSjk inellbi-- b

vytou{ÍÍ ohnil aó ul lyl v

tich Iftecli kdy toiobnó bl&tnov
KtvI človřku ueuluif a ta]y ni

jro
najal kr&mek ro hokynářství
Jeho Sena byla Leiké h'vSe

►Sloužila dříve u kanovníka Mynle
la i že mí při détlkovi chrchlavém

j)oU{f když mi tolik penč--ž ale
reU-grý-n jí nedal zadarmo jít
Musila zastávat ulužlu chodili
ji6ít a koSíky do trhu a! na Malou

Stranu a ctlý den býti na nohách
A onCvadi obyvatelé okolních do-

mů jako Šlechtičny t "Terezie"
j&ni od Lobkovieů úředníci t
'purkrabství" anebo páni kanovní-ci- _

neuhražovali vé denní potřeby
z krámku Pelegrýnova ba za celý
rok neutržilo ne z lích všech do-

mu ani krejcaru byl krámek Tele

grýntv odkázáu jediné na vojáky

vedlejších kanáren uvatojirakých
a byl zásoben jen Um čeho voj4k

potřebuje A aby e udríeli vojáci
rnuwilo tm # nimi jednat jako r

mánlem Í53mé vašnontovánf
ni rauHÍla nechat Ubit často

řeči a vtipy při kterých by jí byla
od tváří mrká chytla ale nebylo
pomoci I na dluh muMÍla pouky-tova- t

vojákfim zboží — ovžem mu-nil- a

to vzíti na vlastní zodpovřd
nouť napat vňetko uvínt do po
řádku I do kasáren hnal l'ele-grý- n

žena aby vyupomínala od

vojáka dlužný pár krejcarft Ka-děj- i

by e byla propadla Ale
miiHÍla 1'elegrýn nemčl srdce ani

8 vědomí

Sám ovSem nezahálel Čintě oho-

len v černých íatech nedával v

pokojíku vedle krámku kde vojáci I

škádlili jeho ženu se skřipcem na
noH ředil u pnacího ntolku pota

z

ženeho vybledlým prořídlým zele

ným suknem pak prohlížel 7Íelija
ká lejHtra a počítal
To bylo hlavním zaměstnáním

jeho Vyplňoval měnky pHal

upomínací huty půjčoval visem lo

kajflra ze zámků
j dftittojníkum Ji

byl-l- i nám vyierpřn apoft půjčku
I

zpromřed koval
Jinak ne doma nezdržel Ifoky

náhtký krám byl jen záminkou il
zadními dvířkami kdyby iednou

napadlo sonda zeptatt se jak to při
jde že tii tolik naboxpo lařil

!

Nikdy však přece býval PeUgrý
doma

§ —
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V Market La ke Idalio

zakládá se

česká osada
v Sirokčm údolí při řece Snake v

kteréž pozemky soustavni zavodňo-

vány jsou lak že úrody jsou jisté
kzždoročně nebof ani sucho ani
mokra ani rez ani kroupy aniž jaká-kolivě- k

jiná pohroma úrody nezkazí

Pravidelné výlety
z Onitthy Neb odbývají se v každý

druhý a čtvrtý úterek každého
měsíce

Ze Cedar Hpid vyjedou účastníci

výletu tohoto den před tím

CVnyjsou trní ženy

Další zprávy podá úmó neb pismnA

Jos Egermayer
oprávněný jednatel

Cedar Hapids - - Iowa

Přesvědčte se a nechybíte

Následující krajané z lo již zakou-

pili : Karel Kiteřák lUrclay Tex
HO akrů a 2 loty v Market íike
Jos Ledvina 240 akrů Jos Kger

mayer 80 akrů Kr Pánek 100 akrů

Jos KAča ICO akrů Jos Slezák 230

akrů a block ve městě Ant Macb

salon a 3 loty Aot Stuchlík 3 loty
6 akrů F Netz 1 lot ve městě

HTiee-- ř

VOLNÉ POHOVKOVÉ VOZY

NťJIcm( dráha du ?&etb mini

Ka&sas Miaurtči im tia
Meaiku a naTiciuiniersként pobřeU

Jde přímo do

Icnison Sbemon thoonTlCi

lallafl Ft Wcrth Hillsboro

WazaíacUoWaco Tomplo

BaltoB Taylor Golfiesrillo
Lockhórt Cosrictto SuUarccs
ta Qrango Dcrtca Alrarado

HOUSTON GALVESTON AUSTiH

A SAN ANTONIO

Josi F Pal
MnaUl
MFK

llfol aiolaa- -
H]lt(a]lel

NCTCAL

aU v w Torka pro HUf leva a
BlnaU aa So lU a Joarph f

rllk rlk Rtai fnt

Cyklon v St Iouisu za 25
centů Ctěte ohláška na jiném
miste

Když zavítala vrchnost do hra A dal hol pod páží vyndal i adu a kdyi pořádána na hradě ho- - evokovanou tabulku rozkročil tu a
mina To e nhnul x domova chtěl hned platitObltkl obnoíený Sat ale přec jVr "Jen to račte zatím nechat—dar-čern- ý

připnul iirokou bílou c pi-n- v

bj to pletlo'


