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Budeme se smát naposled

Budeme §e §mát neitépe!
Zabaiule-§ rc nový ročník ěago-

ptgu, ie vidy dobré, porozlúédnoul
se talr lrochu po loq co isnre až
dosud vykonďi a oo nárne ieřtě
před rebou. A my isme měli ieitě
zvláštni příěinr, abychom to udč.
lali. Cbúěli lne nďeho ,,Trampď'
oblécí do lep§íbo kvádra. Tak isms
tedy listovall v leho starých zppÉ.
iených ročrúcích, abychom se po-
učili a poznali, co larn bylo dobré,
v čern máne poka6oval, ěenru re
vyhnoul. §ledovali isme stopy na-
§ch lrampských praotců a našli isrne
lakové věct nad lúerýmt ge drres
iiĚ ien nsm6ieme, ieiich nápady a
rlvahy, dobré a §palné, rorzurnnó
l méně totumné, a iak isrne la} lig.
lovall ly zažloullé slrán§ slilého
,rTt8tnpa", napadlo nárn neiednou,
|ak ta doba přirno letí a iak bysle
ce asi ratvářlli, kdybychorn bez
upoaornění otlgkll něco z toho, čín
se zabývall kanarádi před osmi,
před sedml nebo i před čtyřmi lély.

Jen dvě věcl se nlkdy neznrěnily,
|en dvě věcl néchybí ani na iedné

stránce darBího i novělšíbo ollm"
pa": Je io snysl pro lrsnaráddvi e
spraredlnorú a dravý lrunprký
$níGb"

Kamaráddvín, vúpen a rníoben
překonával trarnp l nelvfií lšř
kosli a bolefi. Nikdy nebyl ta}oyí
šlrarohlíd, aby se nedovedt vyrnát
lomu, co ho tlaěilo, nthdy nebyl
samotář, eby v tansrádr&én
ovzduší osady nenďgl vítu Ýc
vlasúni dlrr.
A §ro ,dvě neikrásnělší vlrd-

noďi správného tranpe - Lana.
íád§tÝl a zdrarý, rebevúdoný
smích bychorn chlěli učinit progra.
nem nového ročnílu oTrunpa" -
l9l9,

Nernusíme ie,Hísit
Kamarádstvi a smích žiiít ,Trarnp'

ge bude ďarat, aby žily ďále více.
,rTratnp" várn bude ponáhat pěsio-
val karnaródslví, ,rTranp" yál chcg
rozestnlíl.

smích v této těžkó dobá?

.#

lAfoUÝ r avofl
- Pro§ím vár, Ldo to naprl §

,,Nový lidi'?
- Ale, ňákei lt|erner.
- A léie, loho |É rnán Ten púlc

lenon pretnréríl

Skot poslal ženu se srným sltrem
po prvé na nóvštěvu k vzdáleným
příbuznýrn Při odjezdu vlaku volá
do okne: ,,A nezapomeň, Mary,
}dyž nebude kraiirra krásnó, sundej
Bobymu brýlel"

- §erllel ne|et bys na Gapri?
_ Dol ni potoi o rybďerúnl

- Dortal rozllření žaludlru
- Nc,__poĚl vár pámbů, v týhle
dr.hcĚl

kleří tyoří redakční radu Jrampa"
uběhalo. up3tlo a třeba

] o z t 1 h a I o
nedokáží udělat pořádný ttampský
časopis, který ví o všem
co se děje v

í.Ofi) trampských osadáclr,
|ak se žlje v

í0.000 chatách,
co si mvslí

100:000 lrampů a tramp*,
ca tlsčí

200.000 kEdsek a kanadek.
Ale nelenom to.
,,Tramp" rnusí býtl k popukánl.
,Jramp" musí říznout kde |e třebc.
,,Tramp" musí mítl neJlepší vtipy.

To všechno dokážete Yyl
]e to lednoduché: plštel
Na sténu každó chaty patřl tato
adresa:
Redakce ,framp!",
tiskárno lmpressa, Prohc ll.,
Karlovo náměstl č. íó.

Pro Trampa se i

Ano, snúch. Právě proto, ře |sou

liŤí.i:.i"JJ}":-f"ff"_Éí,*ř Ko mo řód i I§karohtídi a ubrečent
šill na koniunlrtunn, nry ltnr |i pře.

_ ka#me.
Pláč a náielr ge hodí ien pro

slalce, lcleř si netrouíaií žíl ant iiř
len krátltý ěas, klerf nár dělí od
nového iara a ieho velkýďr radostí
Chcerne se enrál iak se rlu§í sebe-
vědonému mládí, lřebďe vírne, ře
nám lo budou zazlíval lidé, kleří se
sami ssde&tě a od plio rasmál ne.
un{ }leří ce $náIi rnad ien iednou
v řivotě B troynB teMyl Ldyž celý
národ radĚoval rlzy.

Kanarádsíví g múch - lo ie ná§
plogŤan pro rolr í939.

Vždyí re gvěls nernrizelo nlc, co
si zaelouří, abychom se tomu vy-
enívali. Vrdyí se fiúchen a v dob-,
rém karnarádsM udělárno lépe pr&
ci, klerou od nás republiLa polře.
bule.

§e míchern na rtech chcenre ge
l vámi probíieí lr netverele|ší chví.
li nďeho národa.

Nebylo nárn popřáno, abychorn
|i zďili liř v roce t938. Ba byly
v lom roce okamfi§, kdy nárn vů-
beo do míchu nebylo.

Buderne se mažil, aby pň§la co
neidříve.

Budene se amát iiž teď, proloie
dobře vírne, ře lrdo so směie napo.
ded, ten se směio neilépe.

A věile: Naposled a neilépe se
budene rnát ny, kan8sádtl

Kdybysedeset lidí

-old-

- }lrte máte nanocného?- A co
mu le?

pošfák rád strrhá l
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YJňU i#\,Iť,,.'H1?#Ju:'r!l.,i |l,,l'fl",j,?^3,á"rlli:'L"ťi, ílV a a řval, až sme ten lístek vovali jsmé loď a vo<jpo- l|lll
li.l:, §," ffi ; ; Yi j 

l,Ť Ť i,l; i'",,,'; 
o 

3i"f i,&, ,Y.Tť ií: §' k

A ten náŠ captainl Takový '9Y9li| lgJlvr|q v Jgvllglll, lt'llgJ 9l9El(, Ale nlg t,y nom Pak htáli slavnostně, pane:

llT"'.'tť j"'"!i"T,Ii?šl § NA, o L,---a . l &=** ÉYř'j:líť,,iŤi.i"í3!o;"

§estcl 7g jihovýchodní pGI§óži.
Takhle.je_dno_u.z podzlm.a Hned v prvním nárazu nám to nebylo beJvalo platný,

se sebral. Zapřáh_psy., a^do ulítly slěhle a kosatka. Na- pané, á Uyti 'Uysmb tani
Záhoří townu! Pěkná .tůra, ig9lo.u pr_ásk, a íuč, pane. Vgictrhi muóili bídně zahy-
pane. Brrr, ó0o Fahrenheits Shóřely jak_.papírovej miku- nout, pane, nebejt toho
pod nulou, A to.měl ce.lou lá.š, pane..Klívrbaum 9e nám proíesóra. Von váni najed-
testu! Do.šel ro.zbitej,. plíce uloup jak _rghlík, vlny jak irou vystrčí hlavu z lirky,
namrznutý, kurděje,9_1e do- skóly.přes loď se valí, a na vospaléj jak tejdenní kotě,
šel. Takovej byl náš.cap- vlnách_. se..jachta zmító a ,§ovíďá-vám,-pane: ,,Tak,
lain, pa.ne. A v Záhoří hodi,l v bouři,prokleté. sakra, lo tam ettě nejsme?.;
do vody starej ,llstek. vod To se ví, my všichni k lPYn]- A vidíte, pane, to nás po-

§r":",,: íi.],ri5ř""p7l? ?§ť,.i's i:#"3ř'?,tj:'j:rÉ ",6Ůoilá. 
V poiIeani 

-itritii,lramvaje, Ze slyrKy Io. oylo, Pam, ale co to Dylo platny. vzbudilo.pane, to vím, jako by to Tak sme ucpávali díry, jak
bylo včera. A teď dávejte sme mohli. Fůslapnama, mi- _ /
pózor. Na jaře sebral ée- lostnejma psaníčkoma, ňo _N
lqu posádku, vod kuchaře hrůza, pane. Dostali isme e}AfiS(
až do prvního kormidelníka, se z toho, Rozbitý jak-mra- ÁV§
a ten iístek sme mušeli hle- ky isme se doko'dícali do /-, ?\d

No snesl bych ještě,skle, 'tli''oi;,;;. il;'iŤ; ř.ia,iaili., i'uiilá"r.'řro"=,,,Jli"3"ř,,T|,T: Naložili isme potraniny.
niČku, ,pane. KdYbvste.bYl ňbúiil' yiJpáe1ý1 sm9- r"i.. i,lri_.l:,__r""tist 

-.r; 
oun.. Nás vám, pane, po-tak ,laskav, Pane, Já na1 to i.,-nil'ru.írElpri'pioui ao uy,ti 

-urirr.o 
vzpoury, pane. l;nejsem, alé io na vzt-ek,_;ar Ztracenky.,, Tak sme, taklen My byli tenkrái ztal'eďv tim Pod takovej vztek, že jsme

si 'vzpomenu na iu šiěLcho, '""jJř§ti .jři;iii. V ,anni íilmeír ,,y;i9+í!!_ ;:lt ;:*il'"L"§:'í.i.?''i,HlL:vickou Přehradu, !"r 9l:ll Ě,í; .;;'.;'uiaioupri u"J ty", |aÁ1ioiřřo[.Jni réiázr A._1p]l štěchovlckýho mola. Talně. díte, co il iilr, XTij.,],]: 53.uaers 
Ó'pra'vný ilovo_na

!v..t ryo petrolejem, pane" il;i'|".';;!á".r! z přístav_ A dál? n""i li"'ilpřšiiš§i správném místě, ,pane. Pak
Táková_ vbhy.zda-Peien9y!, ;ii; Ě;i§řil nic nevě_ aet! Naa"jeii";V,;ř;, #; už to bylo dobrý. PovětřÍ
kerá nám polkne štěcl
ký proudy.,"_rrn.rn_r3iii, *ťř Ť:jir#ř.lťg:",jfl.: š;_:xtŘ.Ťf.,ťíltiť'1i ;:,řťt'i'?ri""ii;3,,§í!,li
da, pane,.vošklivá. ]á _takv ilv'ír'i'-p]ářár'.;1-;;;:''ž; |.ů!"ir'i"-ii'-É'nÍ'i?sál No, a jednou rá_no.volá
nejsem žádný krasave

:"ll:J.l:i,l:tl",:s llin,: 
i$iig;r;É$jlfi*f; pftfJ§-ť1'1ffifl';t H'q},.,ih,'..:1tii

delník. Už bych ani p
repu snad neplešel.
by,l sem taky mladej,
[,'a1, a.v| ,.rbiiráír Vrtl,=* }ůir".r:' 

Oňi!o.' 
§i,}i,.ti; l;3:i".:,",,rně 

krákali, krá, děje. Končili jsme ceslu,

ťjť;ťH*Ě;li,"§ ť*,*,:Fil*ť,'{*,",!1,j i'ini§gil*,,^,*i,s §-ť'"1,;,1ifl§iř*,',ťi,€pane; měla štyry šestil,ní a vosum,avanact lDueJr 

ii.l"t'";1:jĚílh['"r§ l,''§;!l*#r*xt* §ĚďďÉiť ťl'.$ních děl. A žádnei vl
škuner ji neuhonil, Pane, ;j;;;fi.:' ĚJř'ňa. óóp.a Tltj Éi;iáff;řq},tlř;;ř 33ma rrstenparáda, a takyNo, taky jsme si troch

|ťi3"..ll!n"l;i3,Ti [1;.* ťťiÍ"i:i",-^*ťJJll iiTi:'Íř.j"íLi{fuTl*- ;:1-1,:llt,.x;xilEli,.,i,ť;
pane Na posádku,,i{li,wĚ Á e \íi:ffi; L1|.ť}frl;*,áil-§,.,t$
to je pravda, pane, ale
sei s ní,m Na něi ca řl
il3""'ll5i;§"" 1'l ;a:l';i ň§ "' i i rý'fu*;l* **ry_*,*,:.m
No, prodělal sem pod
nejslavnější cestu svýh
voia, pane.

Ztraienou 
""on" ""í:il &K*'"I:;";! Á i r"Tll[i{lfr".,i?:il;T,iť:ipane? No to se ví. Kd

neznal neislavnější o
na celým ould riúeru. 4 ;t ;ffi,1'@ Í },'frnrl3"nál""3"|"?;ři,'"'řffi:díte, cestu tam měli n

ijfi"':'""n:'Jo"|o"u'no,' J b,:E,-W. t :tia i*',!ii,.ů*ňi
tam šlo. Taky sem se
Jednou drápál, no, voš
!9i!u: I"d. propasrěnCesta. Nad propaslěma a
přes průsmyky, dravÝ zvěle iiplno, a taky tam Číhávall.'l'
7 Jukonu takóvÝ desoerádl U

Cesla' Nad Pro**krffi;ffiftP#
přes průsmyký, áravý zplno, a taky tam číh

' 
]ukonu takový despe

Tak tedy hledali iinoil.
díte, nóš captaiň ji našel" 'i!i"ť|r|',llr'!ri l r Plšie l



Nora.,

Dlouhý lim: U dvou táboráků.

FRANTA čERNý,
člen osady tJdoti Raků, jeden z ieiich
nelúspěšnělších representantů v tech-
nických disciplinách, trampský mis_tr

ve škoku dáte*ém, rekordman TAS
v této disciplině, výkonem 636 cm.

zachmuřil §e osadní kuďtlík;
,rKluci, bude-ti zřízen živoč§ný
monopol, stoupne drahota " . ""Nawhl pohotově slarý Jonny:
,,To bysme měli včas koupit aspoň
pět hektolilru,,Velkopopovickýho
trozla!"

- Víle, lrluci, že iá isern na Slo,
vensku zachránil život celýmrr re-
gimenlu?

- Salrral A iak lo?

- lo lste mi rportovcl?l? f,onu
parří rá láhev?..-. Ptán se, lomu
oalří la láhev?
1- Smtchovskému plvovrlu - prDe
ln.t?ultoret

I

plseň dřworubců,
Kouše pila do stromu,
bude trámek do domu!
Pila se nám opila,
když se mízy napila -teď si chraptí, teď si zplvá,
jezdí sem tam jako divá -,i-iiá se nám zÉ,láznilal '
s chutí hoši do dílal

,,Kamarádi, lramarádi, chvěie se
nám hlas,

proč vy ienom, lramarádi,
opoušlítenás."."

Bylo to před d,eseti lety. Poslední so.
botu a měsíci zóří, Setlěli jsme kolem
táborouého ohlě, brnkalí na kytaru a
zpíoaV nejununňjší písničky, na jahé
jsme jen ntolúi přijít. Ne, z nějahé pro,
!esic.nální sentimentality, bylo nám
'ooraldu §mlúno, Nám iltěma, kteří jsme
o'tlouštěli osailu a chystali se již příští
týden jako aojemhd >ucha< běhat po
cuičišti uzilóleného zapailókoua bylo
smutno při pomýšlení na žioot oojen,
ský, žit:ot ueselý; a ostatnítn bylo unut,
no z loučení, oždyl my jstne si naazdjem
nebylí lhostejní. byli jstne už osaila sta,
ró, opraailu, hamarótlskó, sžili jsme se,
znali jsrne se, raďosti lnždeho z nós
i ieln bolesti...'A když jsme bylí nejsmutnější a kilyž
jsme již asi po iloacáté lkali, že >osaila
tlžCy plóée, kilyž oilchází její syn<, o!,
trh.I se šeri| Ferila - zoaný Zrzatsý o,
chanilěl - ze slění a prohlósil rozhod,
nim hlasem:

" ,Tak dost, baby! Týilen nejsou same
soboty, ale taky ponilělhy, středy a tak
poilobně. Tak holt budou mít kluci tej,
ilen dlouhej ilua roky. A aoil týhle so,

boty za dua rolry se sejilem zas, jenže
tíhle iha - a uhózal na nús - už bu,
ilou zas oo něco chytřejší. Copak by to
nky bylo za trampa, kilyby neuměl za,

cházet s flintou. Yono se to jeilnou ho,
d.í. .A jak! AIe llinta se ilo žita úkily
házet 

'nebuile a brečet se mi tu taky
nebutle.<

Bylu to řeó neobtsykle d,louhó a sou,
oisló a žil:ě jsme s ní nesouhlasilí, Ale
ilo smutných tónů už jane se ilostat ne,
iloaeilli a o neilěfi jsme se oraccli ilomů
l laciné sice, ale hlučně bojouné náIa,
d,ě rekrutů,

I}plynuly ilua toky. Uplynulo d,eset

let.-Byla ;o6oro měsíce října. U tóboro,
tóho ohně leželo pět mužů schouleno
u plóštích. MžiIo. Pod ktolry šestého
mižc, tlumenými n:Ihlým jehličím, za,
chrastíla spailló oětaičha. A zase bylo
ticlrc. Kilyž zaoól'oítr a plamen tóbo,
úku oyšlehl oýš, orhaje záři na beto,
nooý lsryt, oilorátili mužolsé hlaoy. To
nebyl pohleil pro jejich tesknotu.

Kde jste, ru,ilostné smuthy onily?

S chutí, hoši, do píáce!
Řežte dřevo na píažce!
Kdybys nechtěl pracovat,
nekla,pal by jízdní řád!
Bu,dujeme jiným vlaky -však se jednou svezem takyl
To pak bude legrace... .

S chutí, hoši, do práce!

KiIe jste, smutky, které oilploutsaly o
písních? Jak jste byly lehké! Co jsme
tenkrót oěděli o hlubohém smutku mu,
žů, hteíí nemohou splnit stsou potlin,
nost? Teď tu ležítne - pět mužů kolem
tóboráku - a šestý obchúzí hryt linie,
do níž jsme ustoupili . . bez boje, lsme
tšich"ni žít:i, jsme ašíchni bez jeilinkého
šrómu a to nós děsí. Jen několik ki,
lometrů od nós jsou obce, kterými jsme
ještě lčera procházeli, je\tě ařera _pa,
tříly k nám a aíc: "jejich lidé patřili Ic

nám, ne prosrě stótní pííslušnosti, ale
stsým myšIením a cítěním; aítali ruús, oě,
řiii úm, tlěřili o naši ochtanu. Á n! tu
zatím ležíme žit:í jak zókony kózaly
nóm.

Choulíme se ilo soých plášlů, aení to
ošak zimou. lak ie stud stuilený!

Á tu nastražíme uší. Šestý muž u kry,
ru si něco pobruhuje, ]e to . . alo, je
to písníčlta. N aslouchóme:

> Kamar ádi, katnaráili, "rráiío,í rr*"
Je to nesmírné teskné jah to brouk,ú,

ale je to liilský hlas a nóhle rc núm ule"
oilo-. Pooytóhlí jvne se ze ulých phiňlů,
oosailili i"^" ,". Naroonalí jsme zótla"
'pitnoan'ao ohně a poilhsali se ttc nůj
kryt.

,Osaila,o íekl jeilea.
nOsatla.<
DohorIIí jsme se, Všichni m,úme stsé

osaily. Všíchní máme stlé kamaráily o
nich, Není nós jenom šest zilrcených,
Áni naše pušky neisou satny. Vzpomněl
jsem na našeho šeri|a, jah nds telhrót
káral.

>Tiden neisou sar'rné příiemné soboty,
ale tahé nepříjetnné ponděll*. O)l téhle
sabr,ty za . . . ano. za iah illonho? Za
krótho to br.li!e. katnaróili, za ltritko se

sejdeme zase a buileme moudíeiší . . <

Nezaháněli jsme sm.utek ozpomínka,
ni, len isme sí uoétlolnooo.li. co ie píeil
númi. Naíe osaď.y - to bvla skt*ečruí
oýchola k hro.nno,ti. A liehola k bran,
ncnti nepíestala hút notíebou. Pot.řeba
branno.ti nezmizela. Naopah. práoě na.
opak. Vrátíme se. kamaráili. ilo aoých
osail, seideme ge tafrl s těmi, co proží,
q1|.j g7nl?ek ste.iné h|u,boký - a co ú
íakneme? Řekneme si, že musíme býl
ďál píiptaoeni. že se ďóle hoďí lo, eo
t boii utníme. Řekneme sit

>Brečet se taily nebuile. A f[intl u
ilo žita tahy hdzet lncbudelu



Tramp §trana §.

_ Iak §e dařilo aašemu
synoai na uoině?" Rot*istr 'ho měl tak
rúd,že s ním cričil ušechno
zulášt,

Ze švehlova humoru.

Ředitel agrárních tiskařských podnlků pan
Jun byl iat iednou obavaml před konkurencí
rozhlasu novinám a zdáIo se mu, že redakce
Venkova zbytečně rozhlas protežuie, Když
nespravil nic s redakci, šel přImo na před-
sedu strany, mjnjsterskéáo předsedu švehlu
a vykládá mu:

,,Pane předsedo, vždyť nám tt sedláci pře-
stanou kupovat Venkov, když mait v radiu
zeměděIský rozhlas, politické zprávy, burg!,
sport, divadlo, koncerty, tanečnl muziku, Il-
teraturu, předpovédi počasl a iá nel,im co
ještě. A my ie ve Venkově ieště poučuieme,
jak se maii neilaciněil stát radioamatéry. Já
mysllm, že za chvIli nebude nlkdo z nich
Venkov odblrat, k čemu by itm také byl?"

,,AIe, to snad ne, pane ředitell," odpověděl
Antonln §el2la, ,,či mysllte, že budou po-
užívat na záchodě antény?"

(,,Dobrý den" t928.)

Tír íáte |cdrrlrlro lrctla: l. illadi vpřed ! !l. íúaři
Důldou na odDoalrrclíl dorpéli brrdorr řidlí, rnladi
tronafolovat! lll. iltadl vpřerl a rlaři na tyó miraa!

Patrick Mc Ready se-
nlor a Patrlck Mc Ready
iunlor se procházeil po
nábřežL Patrick iunlor
poiednou upustl mIč,pustl
se za nlm a rovnou do
vody._ Pomoc, pomoc!
_ Pět ši/lngrl tomu,

kdo mně syna přinese žl-
vého, kvílI hrozně rozči-
Iený Mc Ready senior,
který neuml plovat.

záchrance vskočll do
vody a div se sám neuto-
pil. Konečně se mu poda-
řllo vytáhnout chlapce na
břeh. D|,ouho to trvalo,
než ho umélým dýchánlm
přivedl k vědomt. Celý
pronnčený žádá Mc Rea-
dyho o pět šilingů. Ten
mu dává ien dva šilingy
a šest pencí.
_ Ale vždyť jste ml

sllbil oět ši/ingú.

- To je pravda, ale
kluka iste vytáhl polo-
mrtvého.

Ferry Paďar te na rá.
noční dovolené. pló le
Merv:

,,l(de to |rme, v Benát-
kách nebo ve Flolen
cll?"

,,íollkátého te dner?"
,,Pátek, lřladvacátého."
.,Tak isme v Benát

lách."
Milostpanl Paďa-

soyá.,,,Koryto prasečl!
Tresko líná! čubo řeznic-
ká! Už tě volám půI ho-
diny a ty pořád nlc;'

Andulave dveřIch:
,,Odpustěi milostpaní, iá
myslela, že to mluvěií sa-
ma k sobě."

- KIucí, iak to. že
hledáte pokladníka?
Vždvt jste si ho te-
prue posleďně zoolilil
- No jó, toho my

práoě hledáme."

- Prosím vás, co pak se to tam u vás děje?
- To nic, je tam sjedn,ocovací schůze.
V Dolních Břticích hráli ochot-

níci ,oZvonoček z hor1 Na jeviště,
kde lkala zničeně Zdeňka. přiběhl
baron a volal zděšeně: ,,Có se to
děie co se to děje?"

Tu povstal v hledišti dobď hanp
Tnrldík a prá:,,Ale nic, to jen hra-
iou divadlo!*

Mladý šlechtie,takto rasově úplně
zachoválý, skládal zkoušku do arci-
biskunského semináře.

,,Povbte mi, jasnosti,u táže se ko-
misař, ,,kteří byli svatí čtyři evan-
geli^sté?* ... ,_- ,§vatí čtyři
Petr a Pavel.*

eyangeli§té byli tři:

r llc, palóc tc není, ale móme. tan
úrřední tcpení.

- ?t?
- lcdna parra| má rorblý zánel u llle.
pa a cele| barát ropí le|lch uhlím. Opilmlrta: Y aovérn rogc

búdeme muletttt uídrC
žebrat!
Peslmlrla: Ale te komul.
le lomu?
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,,Nechme toho, Bowi3i'Yil'"*ro*rila unuděŇ Do,
roihy Seatherová, obraceiíc se očima k zamlženým
paho'rkům v pozadí. ,,Zá deset milut budu iiž na
'cgstě na rrýchód S Rimem Galtym, Bowie, který |e
dokonalý glntlemen v každém okamžiku a neplivá
před dámou, až se zvedá prach se zeměl"- 

Jasně modré oči Dorothý Seatherová povýšoně pře,
iely po osmahló tváři mladého cowboye, 11foláva,
iicá ňa ní tmavý ruměnec. Plavovlasá majitelka nei,
vetSiho ranche na jih od Hassayampa se dovedla po,
dívat ja-k vzteklý chřestýš, měla-li k lomu důvod a
Bowie-se před ní slával bezmocnějšírn než tele před
cejchem.

Ťo ledy bylo rr,ísledkem ieho bláznivé táskyl Dď
se zlákal úsměvy a proievy přízně, aby dělal blázna
zhÝčkanému děvčeti po lu dobu, dokud nepřijde ně,
kdo dokonalejší. Za chvíli odiede Dorothy Seaíhe:
rová expresem na wýchod s,lím protivným panákem
s navoněnými vlasy, ktetý pravidelně nosil ěistou
Lošili i ve všední den.

Bowie přemohl chuť k iadrnému zaklení a pokrčil
lamenY.

,,Prohtál jsem. Dot . . ."
,,Jmenuji se Dorolhy, Bowiel Rim Galty mě dosud

nikdy neoslovil tak ošklivým způsobem. Těším se,
až ve Stampě přisedne do mého oddělení . . ."

Bowie přitáhl otěže kosmatého muslanga, až zvíře
udiveně vzhlídlo, a znovu pokrčil rameny.

,,Prohrál isem, Dol-" řekl spíše pro sebe. ,,Buďte
hodně šťastná s vaším Rimem Catlym, ale dávelte ob-
čas tak trochu pozor, jaké zanechává vaš krlň stopyl
Možná . . ."

Bowie chrěl říci něco, eo se týkalo pouze ieho ubo-
hého srdce, ale raděii lo spolkl . . . Místo loho sko-
čiI do sedla a s širákem v ruco pobídl mustanga
k bláznivému běhu podle trati, probíhající úzkým ka.
menitým ridolím.

Hnal koně, aby se co nejdříve dosíal z místa po-
sledního setkání s Dorothy. Bowie byl lehkomyslný
mladý ceichovač, ale io llučení srdce, které ho na,
padďo vždycky v přitomnosli plavovlasó dédičky
ranche se nedalo srovnali s ničím iinÝm než s láskou.
A §, oslarní věci? Bowie vůbec nechtěl vzpornínali
na své dlouhé jízdy, aby uslyšel její hlas zpívaiící
starošpanělskou baladu nebo jeií nezřeíelný stín na

zácloně v osvělleném čtverci n8 stěná renche.
Těch několik polibkd lr nimž oběas došlo, bylo prd

zamilovaného cowboye větší zkázou než gellon whis-
ky a Bowie upedal tak dlouho, dokud se neobievil
nďesaný Rim Gatty a nedobyl si Dorothina přel&
lavého srdce.

Nedalo se nic dělel. Bowie se neuměl vtíratil raděii
se chtěl dát sžíral vlastní bolestí, než projeviti sla-
bost před milovaným děr,čelem. Podle loho také vy.
padalo i ieho rozloučení, když se s Dorothy Seathe.
rovou úmyslnou nr{hodou sešel na zouíale vymřeném
nádraží.

Nyní ujížděl, jako by měl v palách celou sherií-
skou palrolu a zbývalo mu posledních několik ná-
boiů. Še$ rnil, lúeré dělí Foilh Clamie od Stampy,
proléilo v jediném oblaku husíého, šedohnědého
prachu, vroubícího celou Bowieovu cesíu. Nevěděl
proč se <lal k Stampě. Arú si nevzpomněl, že na télo
opušlěné výspě, kde se sestawují vlaky jen k vůli
vodě, nastoupí podle Dorolhiných slov Rim Gatty.
Uvědomil si to teprve tehdy, když kopyía ieho konň
zaburácela po popraskaných dlaždicích u koleií a
vzbudila pozornosl východně oblečeného muže
u sloupu pod nízkou stříškou. Byl to Gatly a bez vď-
ného aájmu hledól na bláznivého cowboye, přiiížd&
iícího až na samé ruádraží, Pak znovu wyhlížel po
§ruhé avisovaný vlak, jeiž o něco d;íle očekávall
dva zaměstnanci železniční společnosíi.

Bowie byl přesvědčen, že ho Gatly poznď, ale iak
bylo viděi, nažehlený výchoďan o něi vďně nestál.
Přesto projevoval nový Dorothin nápadník určifý ne-
klid, zvětšuiící se tim více, čím déle setrvárral cow-
boy na svém koni na nádraží a snažil se vytrradal oo
neinuceněji. Bowie vystihl, že se ho ieho rival z ně-
jat<ého důvodu obává a pusobilo mu neobyěejnou
radosl viděí Gattyho v nesnázích.

Siluaoe se neměnila. Gatty zůstával na.svém místě,
ačkoliv se mnohokrále pokradmu ohlédl po vysokém
jezdci na kraji stínu, kíerý vrhala střecha slanice do
rozpáleného písku.

Bowie si iiž la} zvykl na tento stav, že překvapeně
s!íhl rty, když Garty vykroól k němu. Zdálo se, že
velice pospíchá, neboí kráčel těsně k Bowievu koni,
ienž slál při úzkém pruchodu mezi dobytčími ohra-
dami, jenž byl na této straně jediným východem
z nádraží. kůň švihl ooasem a chtěl se uhnoruti
.z cesíy.' V lom dostal Bowie pomstychlivý ruípad. Tváie
se, iakoby si nevšímal přicházeiícího, pošimral ostru-
hou svého muslanga na nejlehtivějším míslě pod bři-
chem. Z mírnélro grošáka byl ve zlomku vleřiny sou-
dek dynamiíu na &yřech nohách, z nichž přední pfu
zasvišíěl Gaiiymu právě před obličejem.

Slalo se právě jen io, co mohl Bowie předvídati.
,Dá se sice říci, že ani nečekal od Gattýho tolik od.
vahy, ďe s jistotou zahlédl velikou pistoli ošklivého
lvaru několik síop od svého boku. To bylo povelem,
eby sám zahájil útok.

Rudožlutý plamen šlehl naprázdno do vzduclhu;
zlomek wieřiny před tím kopla špička cowboyorry
boty do zápěstí s revolverem a oddálila o několik
palcrl smrtící blesk. V příštím okamžiku se Bowie
snesl jak luňák na spořádaného genllemana s pečlivó
uprav€nÝm knírkem, pociíuje neodolaíelnou chuí
rozcrrchali mu vlasy.

Rim Galíy se bránil vskutku pěkně, ale proti šla,
chovitÝm pěstem cowboyských rukou měl lolik na-
dě j í, j ako §limák proti medvěT; 

-]""rílj, ';'ill:



Přišel pan Badous
dorlů ze schůze a po-
oídá:

,,Pďkej, stará, teď
to začnein čistitť'

,,Tak bys m.ohl za-
čít hned 4 zubů," pg-

Ý , Ýa ,ce neuDedomela panú
Badousooá, ,,ten'kar-
táček, kterú .isi do-
stal o předminulérn
.|ežíšku, teď ieště le-
ží netknutej."

když padne na ten
boháč, řká se, že lo lenehoda. Kdyř padne
chudák. říkó re, tó ro le
ožrala.

(Turecké plírloví.t
,,Džony? Ten sprostei

vllnik a ožera?"
,,Styď se, takhle o něm

mluvlš a na beton ho ani
neznáš."

,,Já že neznám Džony-
ho? Já? Vždyť ie to můi
neiIepšl přltel!"

Y hotelu Wpukl polár.
Zděšení. Zmatek. Z ho.
telu vylde leden r hostí,
postaví se do hloučku
a vykládá: ,,tá.se dlvím,
co se ll lldé tak rozčllu.
lí. lá |sem 3e pohodtně
oblékl, zapólll il clgare.
tu, uvátal a znovu pře.
vázal kravatu, kdyť senl po prvé nepoúedla.
Yšechno pěkně -r lotyd-
hou a chladnokleyně...

,le vldět, že lrte vel-
ký kJlďar," obdivule re
toused ,ate proč lire rlplo pána lrále nevzal
lclhoty?"

_ U zUBNtHo .rÉtmr.
- oteulete l9n _co nelvíce útút.. U mno

Redakční sluha: Pane tore, pane
poměl jste si ma,liěkost!

§trana 9.

poókejte okamžik, za-

ltaplšte nÉln, co
Chcete U Trampu
mft.

Tramp Kometa je ohyzd-
ný. Jednou se divá do
zrc.adla a vidí, že je
opravdu strašně ohyzdný.
Tajná slza mu vyklouzne
z oka a rty šeptnou:

,,Opravdu, jsem ohyzd.
ný."

Joe, který sedí vedle,
se dá do usedavého plá.
če. kometa doiat tottto
rlčastí se ptá: ,,Proč vzly-
káš, bratře?"

",,Ty 
brečíš když se vl-

díš v zrcadte vteřinu, iak
nemám brečet já, když té
vidím cetej dent"

Bivoj šmída byl zaměstnán strašně dlouho u pana Rouse. A když slavil
Bivoj šmída své čtyřicítileté jubileum, zavolal ši ho trran Rous a tlět zjih-
lým hlasem:

,,čtyřicet let věrně u mne praenjete, čtyřicet let jste nikdy nestonal,
čtyřicet let je vám blaho závodu nejvyšším zákonem. Dovolte, abych vám
vyiádřil svóu vděřnost tírnto nalýrn dárkem."

A pan Rorrs podal jubilantovi obálku se svou íotografií.
Bivoj se podívó na fotografii, podívá se na šéfa a povídó:
,,Pane šéí, to jim je podobný!"

a

šlo pět trempířů temným lesem.
Najednou s€ proti nim vynořil ně-
jaký člověk.

,,Běda!" zvolal osadní blb Ferda,
9támhl6 jde někdo proti nám a my
jsme docela sami."

,o

Veee pan profe§or ftg své ehoti:
,,Neví§, kde jsem včera zapoměl
dďtník?"

Paní profesorová (na omluvu
uvádíme. že, aé vdaná. nebyla stát-
ní zaměstnankyní):,,Nevím."

Pan profesor: ,,Hle. další důkaz,
že žena má horší pamět než muž!"

- Honzq je tam venku tma?

-_.Věř mně, opravdu jsem si _aninevšim. d-

- Co lrl Franto dortal za dárck
k lcžíiku?
- Pásclt. To sl l nim uyhlaiu
celci ]ok !

- A to ie něiaká hračka?
- No, budu ho ulahouat.

- Jak se ti líbil film ,,Jarka
a Těra?"
_ - Byl jsern velmi příjemně pře-
koapen,

- Bylo,to lepší, než jsi očekáoal?
- Ne, kratší.

Dua §lrotl se vsadili o šillnlr, ltdo s nich déle
urdrŽl pod vo.rou.

|elich pohřeb byl §pol€aný.tc bót nemuiíret-



§trana t0.

Žiti is^e, žijeme a žíti budeme...

pro reptúlihtt, demokracii, plo ,po'|lr a zilraoí taíí nůóileže, to si ííhó i ilneg každý
trempský gporaoúec.

ili,."ti iiž ďoby ptuotttí tranpshé romanňlry, hib icme rc jen tou)ali po našich
hr"i:;;:;;";í;"-"" íri"t k'fu přbidy. žiieme ,yní o poněkud pohoillnějších osadách'ž'ií{ iiiiiiti oilpočinku píántýšIíme ó cúé bui1ouclústL poznali jsme, že.nečinnost

;;';ó; ř;;;ái iěi-it iit'" píoco lsme se lěnooali ošem d,uhům sportů kterými

i^". n itužot:ali'tělesně i' ilušLaně, abychom by_tiuždy píipraleú,V mtaha_sportech
'i"n.ii, tlyšJí z našich íad, oysloužilí mezinóroilní éapky_. llěkteří !.:!ž]"!",h dobách

erístenčiích změlili slou trampskou osadu za moctňjší a nlaietněiší hlub.
Zůstal nóm xšuh stáIe oetii t"nďr tralnpských §po'tooců, píipr_at:ený ze ošech

,/Dých eil hdjit republihu.stáli iitne připrateú ue zbrani tn hranicích, peaně c ne,

iiiá""a, i"É icmá aomu o mápskein iiootě, nyhli. Naši kamaróili neoojáci kotnli
ariiia "iiziy'tl cit:ilních ciriztit. Tra^pol:é republiku lezklamali_ Ýlny zármuthu

írčiii áiá á ir",b"z" rár!_ lebudou uh brny ilrcjeny, jsou iiž trampotlé*portotlci
iíioraoeni k ilatší oróci. Hledúme noaé cesty a nad nóurhy nd siednoceni,_spoftoú,
;i;í;;;á;";-pr"íiistiÁ o smyslu slé próěe. A tu si ííhdme: Nóš sport chce oobň
líí{"-tiÉiáiin,'kt"rá by znala jěn p'.áci,'kde by nedóilla a neotóilne protehce, hteró

Ír- rn"roto i"n'rhoězilyi o lrteia by měta shuňčně smysl pro sport. _přeiene si, aby

;ž ;;;;;1;í; ,i,"iirir- demokražíe a s ní sooboda ntňeho smýšIení a rozhod,otsóní.

Ň";ih:Ň;;7"iiádno"""i sportu, nebol dobře ze zktňenosti oíme, že o,jednotě je

aíIa| ile nechceie se sieilr;úl s'ústřeihím, oalódanýtni liiimi, h_teří patíí jíž iúíono

Ú-'"i';", prolesiondlnimí pruoaalhy, s úi,stíeďími,'kteró dosuil _nel|yházala žádnou

íí";;;;;'úái.á iirit *^i'pííspět:ky ,u žblteénou režíi stěžuji, aby_sport mohla

iáiiii"i ,lr"tečně'masá nltádiin lú._prácg_-w spottu patíl mlaďým zďatnýn lid.em.

Ťi izhtamati a oěíí, že q* oini nebt/,ou zklannni. -itl-

Trarnpové a Ghodcl
re siednocu!Í.

ý minu,lých dneah byly konány
dvě dů,ležité valné hr,omady t,ramp-
§kÝoh ú§ítředí. Byla to valná h,ro,
mrádo Chodec&éhó Svazu a T,ramp,
s,kóho atletického Svazu. Obě nes,Iy
se v přá:tnlském duchu g měly_veli,ký
význrfum pro tnampský a,tletický
§ÓoŤ,t. če§k{fo,lovenský Chodecký Svaz,
dfuhlížeie svoii krrásnou a boh,artou
iLrilanci ňptoUt<a ,let, viděl, že d za,
tožení měl vzhlodem k nepoehopení
chodeckého sportu v ČxAAU, n€i-
vétĚí kádr členstva v řadách tnamp-
ekýoh sportovců. Pro1,o chtěie vy,
,hověti t<iuhám oo slučování. noahodl
§€ Chorlecký 'Svaz vs,toupiti do
Trarnpsk6ho 

-8 
ťlďického S vazq iehož

ěIenv-rbvla iiž i řad,a ieho závod-
nikrt. Tiinto "tozhodnutírr,_ I,ikvidovalo
ú§tfudí, které zas,Iouž,ilo re o lcra,
mooh cthodeckého sportu u násr proto
dnes iiž ien vzpom-índme ieho tjohré
práre. Ya,lná hromada TrampsJ<ého
atlotického svazu měIa na pořarlu
dÝě dů;ležité věoi: přijetí likvidují-
cf.}ro ohodeokého §qauu a zvolcní
zde,tných p,nacoyníků k,teří oe nerbojí
zhoršenýelr poměrů a dh{ějí s elánern
ryrarcovrati oro siednocení trarnpŇé
3,portovní iaaaěe. Sportovní bil,ánce
únampsrkých ot,lgtů íes,i dIosia,tďně
známa. Ani,bilenee neívyššilho ústře-,dí lehké altlotirlry. čaAAU n€§t!6e

s to,rrto srovnání. chceme se sjodno-
tirti s každý,m_ kdo ukáže, že oe chcc
sioclnotiiů íen'v záimu sportu a ni,
k"orli,v oro ňříspěvký. Kdo umí šďřit,i
ve všem a'při ,trym- je také porlnike,
vÝ. T,rampiká lehká a,tleti}a a sígd,
nóoeni trá,mrxkých spoúovců byly
prc příšfi rok wěřeny těmrto kama-
ná<lůrm:

,Předsoda K. Foitft A. C. P,rraha
í890. mís,íonřeílsódá Dvo*[<Ý O. Z.,
Tvrrrel IJR.. iedna,tel B. Wolrf U. O.,
rxlklarlník čermák ú. R., náěelník
Kliike U. C).. zapiso,v,a,tel Jeřá,h CUT..
arc{hivář Proejházka Knmo C]rr,b. ná,
ěe^lnice, řToloulbl<ová ú. R, náóelník
pro chůzi žoíka AC Sp,arta a _t._ d.

_itl-

Termínová llsrlna TA§.
TnamoskÝ Atlgtický Svnz smú,avuíe

,iermínovorr listinu všeoh art,letickýeh
oorlnil<ů pro rok 1919. žádá proto
všechnv liturlv. abv nepnodleně hlá,
silv sryé ter,miiv ira arl,r. iBdn,a,tele
B. Ýolfa_ Pr,atra'XII.. šubrrtova u,1.2n.

Fokladník TAS spolu e vý,borrem
zve všeeihuv rtrampslié os,ady a klrrjby,
ra]bv se stal! elenri TAS. pop,la(ek za
kld,b ie§t pou_ze Kč 10.- -pro celý
s_pnívní rok

Všich,ni řádní čIennvé TÁS jsou
žádáni. abv iiž nyní platri,lri rcei§,tfač-
ní poplatkv'na ,rok i959. Registraee
p,ro vbcrhďv a,tůeůict é discipliny iest
iryai rr l.-.

so}růze konaií se každé pondělí
v rest. U NeujhÓIdů, Prerba II., Diva.
del-ní ulice.

Na leden iest ořipravován ,boxea,

oký wóer rótcrviirh z tra,mpských
řaá. Pořa,dafulerm má býti BC Pra,ha
pod protektoráítem TAS.- Sláuite oráci trampokého a,tleúic.
runo Ňroai podponui,te jeho snahy
a sbaň,ie oe řá,dný*m,i členv.

údolí Raků - TTC Pa-It|a 6:1.
odveiné uikání v table-,tenuisu vy,
hráIo druhé drr,užsrtvo ú. R. Prvé
družsrtvo IJ, R. bylo poraženo v li,go,
vém zápese se S. O. Brdy 4:5.

Co chysrá údolí ralů.
IJdolí rakú" osada známá dnes všem

sportovcúm hlavně z lehké atletiky,
v níž ieií členové dosáhli opravdu vy,
nikajícíbh rlspěchů, nelenl a připr9,
vuje'bohatý program pro přlštl rok

Má výborné mužstvo v table-tennis,q
které docílito řady krásných tlspěchů,
má dobré funkcionáře v tom,to, sportu,
kteří se s velikým záimem věnurií
organisační činnosti. Péči osady byla
založena trampská table-tennisová liga,
která se těšl veliké pozornosti neien
u tra,mpů, ale,i v §amotné ČsTTA. Vy,
vrcholením práce v tomto sportu bude
velký turnaj o mistrovství Prahy, kte-
rý se koná dne 6.-13. února 1939 na
vinohradech.

v tyžařenl připravuií zase druzl ka,
marádi pěkný závod ve Stránčicích.
Jen ještě dostatek dobrého sněhu t
celá osada bude žíti pro lyžařinu.

Lední hockey jest v osadě pěstován
s velikou oblibou. Jsme schopni za-
sáhnouti do řady _glřipravovaných tur-
naiů, 

'chceme na vŠech ttluzištích pro,
pagovati tento §port a dobré imÉno
osady.

Footballisté těší se, že ieiich rirnven,
tář nebude ,dlouho zaháleti.

Nejmladší, avšak nejtispěšnější sport
osady, t. i. lehká atletika, ie snad opět
neilépe připravena na" sezonu iiž nyal,
a,lespoň organisačně. Chcerne vyboio.
vati řadu mezíktubových utkánt,, chce-
me se zúČastniti všech veře.iných zá,
vodó, chceme opět konati své klubové
přebory a řaďu veřeiných podnik0,
z nichž pozornoď si zastouží zejména:
III. žižkovský okruh v běhu pro ženy,
dorost a muže; v květnu III. tram,gské
rnistrovství v běhu přespotním,, o které
se hodlá náš klub ucházeti; v červnu
V. Říčany-Mtrricho,r,ice v běhu, pochodu
chůzi, iakož i II. Mnichovický okruh;
v srp4u Praha-Mochov v chúzi; v říinu
lyžařský přespotní běh.

Toto iest program práce jen jedné
osady, takových osad jest však více.
U trampských sportovcú iest pravidel,
ným zwkem, že své podniky prová,
dějl řádně a důsledně. Mají ve svých
řadách rrmoho zkušených,pracovníkú.

Vezmou to na vědomí ti, kteří by
rád,i viděli, aby trarnský spor,t zanikl?
Vykonaná ,práce ie naším neilepším
aigumentem. A to také svědčí o tom,
želrampský sport znamenal a znamc,
ná vetký přlnos do sportoyního životl
v rcaublicc.



Trampská tabletennigvá ltsa.

Po &vrtém kole se všeobecně očekávato, že nepora-
žený TTO Atbador bezpečně povede licu.- Ale siačitojen jediné zakolísání Albadorcú a po pátém kole je
v čele TTK Arsenal, který zvítězil 613, §c. l3 :9. Arsé,
nal totiž vyhrál také nad RAc karnarád, který tak se-
hrál zápas ze 6. kola. Utkání slrončilo 6 :3, scbre 14 :8
pro _Arsenal. Team osady Svítání nenastouiit k zápasu
s Ac praha a postoupil tak svému souoeři vítězství bezs AC Praha a postoupil tak svému soupeři 

-vítězství 
bez

boje poměrem 9 :0. S protestem skončilo utkání LOM _Qqjq poměrem 9 :0. Sboje poměrem 9 :0. S protestem skončilb utkání
RAC 2 :7; nebot LOM není spokojen § neoprRAC 2 :7; nebot LOM není spokojen s neoprávněným
start€m jednoho hráče. SOB porazil údo!í ,Rak0 5 :4,
score ll : ll.

Stav po pátém kote:
t. Arsenal (2) 5
2. Albador (l) 5
3. AC Praha (6) 5
4. RAC Xamarád (5) 6
6. Sharp Boys (4) 4
6. LoM (3) 6
7. údolí R6lrů (7) 6
8. soB (8) 5
9. Styl (9) 4

l0. Svítání (l0) 6

1l1l32333l3223230406

8 33: 128 3l:146 28: 176 31 :Z}6 a):166 24 z2l4 2l:244 20.250 6:300 6:40

1000 dolirrů pokračování ze st].ny 8.

dvě rány ze své veliké pisíole, ale pak zůsíal tiša
ležeí v pra.chu nádražního nástupiště, zatím oo Bowie
si odborně uířel čelo a obrÉ.íil se k vlaku, kter,ý se
zatím se skřípotem zaslavil před prrmpou.

Je iisio, že se Bowie nóhle styděl až v hloubi duše,
' když před sebou §pBlřil Dorothy Seatherovou a míst-
ního sheriía, provÉzeného neznámým mužem, pro-
[razuiícím na ho_ny daleko ieho měslský původ. Do-
rolhy ss s hněviirým křikem vrhla k Bowiemu, který
čekď se zahanbenou odevzdaností řádný políček.

Místo toho vylétla sheriíova ruka a pevně zadržela
křiácí Dorothy.

,,Vzal jste to za pravý koneg Bowie . . ." prohodil
ochránce zákona, obraceie se k gvému průvodci.
,§ekněte pár slov, mr. Hulfonel"

Měslslv oděný muž se přiblížil s napřaženou pía.
vicí, iiž Bowie nechápavě stiskl

.Poděkuite své pěsti za tisíc dolarů, cowboyi. Ten
l!91 v p_rachu za várni ie Slick Petersen, ia} iistě vítel
L!dé_ y Omazo ho znají spíše iako ,bleskóvóho Slicka',
ale hlavní věc je, že na něho vypsali tisícovku, kte-
rou vóm zdE sherií kdykollv wfptattl Pomohl iste
nám, cowboyil" -
_ Bylo rtplné fiďro, }úeré přerušila lgprv€ Dorothy
sealherová.

,,Rim Gatty je . . ."
,,Lump, Doll . . ." prohodil Bowie, kreý se teprve

nyní vzpamatoval a__snažil se vplyrrout do rúiohy
hrdinného obránce zákona Dorothy zbteatE úžaserň
a vypadala v té chvíli íak bezmocn8 hloupě, že solva
potlačil lFíďL podporovarrý i myšlenkol na získa-
nou o,dměnu.

,,Oh - Bowiel" - zevzlykaia Dorolhy, vymaňuiíc
se z sheriíova sevření a vzpínajíc rr,.á's*tre* k"
cowboyovi. ,,Vždyí jsi iednai v móm zÉjmu-a jó. ..'

,,Nechme_ tolro, Dot . _. .'' promluvil towboy, cítěpo{ivná ulehóenl u srdce. ,Jistě ;sem vás nechrěl
rozlouěit s genlemanem, jeriž ,,epÍirre ns zem, ale

musilo to bÝí-" Vyhoupl se na svého koně sledován
užaslými zraky nechápavé Dorothy

,,Chcešodiet?..."
,,Povídali hoši, že nahoře v Eslamaru nďévá těnn

špinav.ým Erreaserům víno neihezčí děvče z cetého
&,raie na iih od Hassayampa.Má pÝ oči iako noc a
vlasy prévě takovél - Dol, nemohu o takorrých vě.
oech povídat před dámoul Jisrě uznáš, že si mohu
za tisíc dolarů něco dovolit. Adiosl, Pot - - -''

Plo3lnc. lr38.u prare dne lt.
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