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Na politickém úpadku našeho státu je 

vinen jeden muž: ty! Roda-Roda. 

Nora. 

franta šerif: 

nevěřím 
Vzdor útokům zaprodanců paďourů, 

jejich náhončím, jdoucích ve šlépě-
jřch chvalně známé trampské éry Po-
ledního listu, nemůžu věřit. 

Vzdor tomu, že jsem čet! žvásty 
duševních invalidů, silných pouze ve 
své drzosti, s níž si přiloží jméno 
tramp v listech, které vždy nás 
trampy fackovaly, nevěřím. 

Vzdor tomu, že jsem četl „ftipy" 
na to, že tramp má býti v první 
řadě dělníkem a pracujícím čtovž-
kem, od uličníků, jež patrně živí 
bohatý táta, nebo od duševních 
eunuchů zplozených, nevěřím. 

Věřím sice již tomu, že existují 
b)bí ubožáci, a je ovládající paďour-
ští pohlaváři, kteří stvořili „osady 
miadých snobů" a nařknou každého 
člověka, který vidí dál nežli oni, 
z bolševického agitátorství. Jsem již 
přesvědčen, že existují hejskové, jez-
dící v noci do chaty proto, že se 
stydí v hotelu pokojské, oni i jejich 
slečna, jež se bojí stáry, a že si říkají 
trampové. 

Pochopil jsem jejich duševní výši, 
když jsem četl útoky na nás, kteří 
jsme je ignorovali, a jejich následu-
jící ohánění se kamarádstvím. 

Nevěřím ale tomu, že tito přízra-
kové dokáží něco podobného. Má 
prý být v dohledné doibě uspořá-
dán podnik, jenž ukáže světu, co jsou 
to praví trampové, ale dostavit se 
mohou jenom' ti zvaní a jež budou 
připuštěni. 

Nevěřím ani tomu, že by se nalezl 
leden z těch nám nepřátelských listů, 
jenž by něco podobného schválit. 
Vždy t slušný tramp by podobný list 
nepoužit pak ani na latrínu. 

— Víš, a poKcají rurf 2a mnou. TajŘ 

/ó rycMe s&očŕí Jo ýeJnoAo Jomu a tom 

sem se sAouaf. 

— Faý/ S&ouaí? Dt, fy z&a&ěfeý/ 7o se 

přece uft&á rttrí/ 
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beneda: 

přijde jaro... 
Na Bílé skále výsoto nad řekou 
buduji z tuhých neotesaných klád 
nedobytný srub. 

Cestu k samotě za sebou zavaiím těžkým! kameny. 

Starosti a smutek bídou podarovaného týdne utekou 
s hučícím proudem, který v hioubce má svižný pohyb a spád 
a iup 

vynucený na sobotě a neděii prosvětií divého štěstí piameny. 

Za iesem syrově voní rozryté iány, 
do kterých čas oráče rukou poukaz na nové životy zaseje, 
louky, zbavené sněhu, černé a vihké, voiají na všechny strany 
po štědrosti jara, které na jejich chudobu navrší květnaté krásy závěje. 
Každý v neviídném šeru všedních dnů 
hiedá třpytivý zázrak naděje a barevné přeludy snů! 

Přijde pravdivě jaro se sluncem, květy a úsměvy? 

Kouř jako maják nad komínu hubou roste a stoupá, 
s jeho výšky hiedím na východ a jih. 
Svět je živá a rozumná a nesmiouvavá stoupa: 
střídá siunce a deště, tepio a sníh. 

Na zemi a!e žijí i i d é! 

Duše nemá jen citHvé a smířiivé záchvěvy. 
Někdy — a bohužel příliš často přijde 

surová vůle a biřická touha s vykasanými rukávy 
a pro pohodu tučného pupku a zdar výstřední zábavy 
provede katanské dílo klidně a v mezích ochrany zákona. 

Krvavé květy na života stráních 
vyrostou v parnu nejplodnějšího léta. 

Mozoly na udřených rukou a šediny na ustaraných stráních 
pomaže balzámem klidu a nasytí chlebem mladá armáda světa, 
která převzala tisíců hrdel povel a která s junáckou silou dílo přelomn 

dokoná. 
Kolikrát jaro ještě rozkvete, 
než v létě sklidíš klasy do vlastní stodoly, člověče! 

Smíchy a víru, radost a zpěv, v krychli z klád a kůry zakleté, 
ukryji pozorně, než nenasytnost plánů papírových otěží svody obleče. 

Zavru pak těžké dveře pevného srubu a vyjdu do kraje, 
po cestě, která na vzdor perspektivě a dálce se rozrůstá do šíře. 
Chci být! vojákem! Námezdník žoldu a skývy at tupě si pod prázdným 

komandem hraje! 
Mátu svalnaté ruce a v srdci nejpoctivějšího zbrojíře. 

Vyjdu do luk a polt a lesů po skrovné mezi i silnici, 
všude je třeba opřít se silou a na pomoc zavolat zvučnou polnicí, 
všude je třeba navršit hromadu těl a vůli ve valy barikád, 
všude je třeba rozhodit zmužile pěstě a křiknout a prát se a rvát, 
zbavit se choutek, které rozmetat chtějí sruby a osady. 
život uzavřít v posady 

a mládí verbířsky nasedlat nevolnictví potupu, 

nebof: 
V kraji syrově voní rozryté lány a louky, toužící po jaru, květech a zeleni. 
Jak je to dobře, že mám odvahu a jsem statečným vojákem! 
Z půdy rostou cizá a zlá a trouíalá slova, která v jeseni 
po květech zloby uzrají v četníka s helmou a puškou a bodákem! 

Nezaměstnaní, těšte se! Vláda pro vás 

něco chystá. Co to bude, zatím se tají. 

(Dozvíte se to, když sníte porcí hrachu 

nebo krup a budete poslouchat.) O 

f ' 

— To se divím, že tako-

vej paďour, kerej p r o-

ž e r e za noc tisícikorunu, 

není trestanej pro penězo-

kazectví. 

gsmaM T f & i a n 

a ehopattM 

vystupují o d soboty 

14. března po několik dnů 

v ÉLEMTU 
Starom, nám., nároží Dlouhé tř. 

burýšek: 

nepokradeš! 

Tovární sirény, laděné do všech 
možných tónů, jako by na povel se 
rozezvučely do sychravého prosin-
cové^ dne. A přece ne najednou, 
několik opěšalých o minutu, někdy o 
dvě se rozkřikly později, to však 
byly už jen slabší exempláře, ty 
hlavní, mohutných plic, si to již od-
zpívaly. Vrata továrny vyvrhla masy 
robotů. Proudy dělníků oběho pohlaví 
se rozlily do ulic. Modré, promaštěné 
haleny, špinavé zástěry, ztvrdlé 
dlaně poseté mozoly, bledé tváře, 
z kterých na vás hledí nedostatek a 
bída, zaplavily ulice. Nerovná dlažba, 
místy vlhká, utopená v černém blátě 
a kalužích, pod nárazy dělnických 
bot rozkoší zvonila, úsečně se po-
chechtávajíc. jsouc si vědoma, že, po 
ní kráčí lidé její krve. Dlažba před-
městských ulic, periferii, patří Jěhií-
kům. Jen si všimněte, jak zlomyslně 
se šklebí lakovým střevícům vetřel-
ce, potahujíc je slízem vlastní vý-
roby, jemuž lidé říkají zpravidla 
bláto. 



Ulice se pozvolna vyMizuií, dítnici větším dvou zahň^řých pěstí, vážícím komickým. Najed) se a proto si může 
jsou již doma, v kruhu svých rodin, jistě víc jak 5 kg. dopřát trochu filosofie. Na jazyk se 
Budou obědvat skromný oběd pro- Je to hrozně jednoduché, diví se, mu dere podivné, cizí slovo, které 
letáře. Včera jako dnes a snad ještě že na to nepřišel dřív. Již je kámen někde tiž slyšel, nemůže si však 
zítra, jestli zhoubná racionalisace jim v pytii a již kráčí k nejbližší továr- vzpomenout, jäký vlastně má vý-
ho zítra již nevyrve. ně, kde kupují hadry k čištění strojů, znam. Ale již to má, ano, on krade 

Těsně kolem oprýskaných baráků Pronásleduje jej však smůla a tak ilegálně, kdežto ten poctivý pán se 
se plouží člověk. Nemá modré hale- se ocitá před vraty se svým pytlem, zlatými prsteny a velkým břichem, 
ny ani lakových střevíců. Jeho zjev který je nyní hrozně lehký. Skřípe který naň volal spravedlnost, legálně, 
neprozrazuje dělníka ani paďoura, zuby při vzpomínce na tlustého, pře- To je ono. Legálně — neboli Zákon-
a přece první pohled vás nenechá žraného paďoura, jenž mu poručil ně. To slovo se mu hrozně líbí a je 
v ochybnostech. Hadrář. Asi třiceti- vysviat hadry z pytle před jeho tak trochu hrdý, že jej zná. Ví dobře, 
letý, postavy silnější, zchátralého ze- zraky. Aféra se provalila a s ní i ten že ty holky, mající týdenního platu 
vnějšku. Ruce má velké, stvořené zatracený kámen. Lá) mu lotrů, hro- 70 Kč, pracujíce akord vydělají 
k práci, bez mozolů; nepracují. zil policajtem. A opět jde — roz- 140 Kč, a to spadne tomu starýmu 

Nespěchá; nikdo jej nečeká s obě- mlouvaje sám s sebou. Proklíná svět, dobráku do kapsy. Neví, co je to 
dem, je docela obyčejný pobuda, myslí, že plije na život a zatím jeho racionalisace, ale ví, že byl vyhozen 
kupující staré hadry. A přece kdysi síiHa se ztrácí v blátě. Nadávky a před M roku proto, že práci, kterou 
pracoval, jako ti, které potkává, zá- hrozby ho nenasytily. Zákon přírody vykonávali dříve čtyři, musí vykonat 
vidě jim tu špínu, čest jí. Míval zim- nám káže netrpěti hladu. Hle, tam je dva, néčhtějí-li se dostat tam, kde je 
nik, jehož nyní postrádá, má hlad, pekař, regály s růžovými chleby mu on teď. Ví, proč s ním byli vyhození 
který dříve neměl. Je zima, chce se tančí před očima. Zdá se mu to hroz- staří dělníci, kterým továrna vyssála 
jíst a kapsa prázdná. Nemá již ani ně logické, ulice je prázdná, chce se sílu ze svalů. A ví, proč s ním byli 
sí!y, aby dal průchod vyrvanému žít. Jediný pohyb, a již drží v náručí vyhozeni i ti, kteří se brali o tyto 
hlasu na chodbách a dvorech domů. život, který mu chtěl uniknout. Ne- ojeté mašiny, které se ojely ve služ-
A přece musí sehnat hadry, jež zna- utíká, netřese se, je podivně klidný, bách těchto pánů a jako nepotřebné 
menají chleba. Chce přehlušit hlodá- V přítmí pod viaduktem konečně byly vyhozeny na smetiště. On dnes 
vý htad a proto křičí, seč mu hrdlo jí, ne — žere. Trhá zdravými zuby kradl, á bude-li to muset být, bude 
stačí, od domu z domu, z ulice do z celého bochníku, aby téměř neroz- zítra krást opět. Možná, že ho chyt-
ulice. kousané zhlt). Je zima, ale přes to nou, pak budou soudit jeho, ne ty, 

Na věžních hodinách bijí tři ho- je mu krásně, ač neví, kde bude dnes kdož jej k tomu přinutili. To je spra-
diny. Potácí se opilý hladem a hadrů spat. Vzpomíná na továrnu, na toho vedlnost — zákoti. A — hovno. Tady 
má stále málo, aby je mohl zpeněžit, dobrého muže, na jeho rozčilení při je konec filosofie, Začíná anebo končí 
Rozhlíží se bezradně kolem. Jeho pohledu na veliký kámen, na jeho skutečnost, 
zrak soočine na dlažebním kamenu, láni a nadávky. Připadá mu to nyní 

Pozor! 
Napište si v š i c h n i o 

nový ceník sport, závodu 

V á ď a v V e s e E ý 
Smíchov, Fibithova & 4. 

ZDARMA 

všem TOV 
Kamarádi z ohtasti nám píšou: „Víme, co děiat, ale ne-

víme, jak." Zavádíme proto stálou rubriku, v níž budeme 
uveřejňovat pokyny všem TOV, vyměňovat si navzá-
jem zkušeností, aby všichni věděti nejenom co dělat, ale 
také jak pracovat. 

S i t n ý t r a m p i n g n e j i e p š i ob rana . Řekli jsme 
si na všech oblastních slezinách: „Na pokusy pazourů 
znemožnit tramping, odpovíme získáním cc největšiho 
počtu miádeže pro tramping. Nejiepši obranou je útok. 
Čím více nás bude, tím kratší budou na nás paďouři." 

Jak to provádět? Musíme získávat mládež tam, kde 
se hromadně vyskytuje. To jsou továrny, školy a pa-
ďourské organisace mládeže. Především továrny. Při-
rozeně, že počneme s největší továrnou v místě. Skoro 
v každé už se dnes vyskytuji trampove. Dáme si s nimi 
slezinku. Kdyby byli jen dva nebo tři, stačí to pro za-
čátek. Jeden schopný kluk vezme si funkci závodního 
šerifa. Vyhledá si v každé dílně, kde je mtádež, něja-
kého kamaráda. Jakmile máme v každé díině aiespoň 
jednoho, jsou základy hotové. Sejít se dohromady, utvo-
řit závodní klub nebo kroužek, určit si den v týdnu, 
kdy se pravidelně sejdeme. 

Co dělá závodní kroužek, t. j. závodní šerif s dílen-
ským! šerífky? Především šířit časopis „Tramp' mez! 

miádeží. Svoje čísio půjčím, ovšem po každé jinému 
kamarádu. Jednou půjčím, po druhé se zeptám, zda by 
ho neodbírá). Současně psát do „Trampa" fóry na pa-
ďourské poháněče, kteří nejsou u kluků v lásce a jiné 
zajímavosti ze závodu. Debatovat stále s kluky a děv-
čaty o trampingu, pozvat je s sebou na osadu, vyzvat 
je k zakládání nových osad. Z každé dílny může být! 
několik nových osad. Vždyť jsou továrny, kde je za-
městnáno sta a tisíce miadých lidí. 

Na pravidelných týdenních schůzích závodního krouž-
ku čí klubu jednáme o postupu této práce na závodě. 
Dáme dohromady zkušenosti z práce za týden, zjistíme, 
v čem jsme byli vedle a jak to napravit, co dětat příští 
týden. 

Každý závodní šerif je současně členem oblastního 
výboru (TOV), pracuje s ním. 

Podobným způsobem nutno vyvádět miádež z paďour-
ského zajetí na školách. Zde ovšem na místě díiny je 
třída, avšak postup práce tentýž. 

Pracovat na obranu trampingu znamená pracovat přes 
týden mezí mládeží tam, kde jsem zaměstnán anebo kde 
studuj! a mimo zaměstnání s kluky na osadu. Jenom tak 
porosteme. Jenom tak dojdeme k cílům vytknutým na 
oblastních slezinách. Jenom tak dojdeme k tomu. že 
budeme moci říct paďasům: „Vy chcete dělat něco 
proti trampům? Heieďte, to nepůjde, nebot trampove, to 
je všechna pracující mládež v tomto státě." —or— 

Holky, to by naše eventuelní potom-

stvo brzy zašlo podvýživou, kdybysme 

je kojily nadějí! 

Populární trampské písně. 
Vtajka, Ahoj kamaráde. Pojď dívko s námi. Hoře hoši a Tichá noc. 
Koupíte v každém knihkupectví nebo přímo v naktad. FERRY 
KOVAŘÍK. PRAHA !.. Karlova nt. ]2. Veškeré trampské písař 
jsou u mne na sktadž ihned po vydání. 
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Harftíd — boty — mrakodrap. Nej-
snesitelnější program týdne. Zvukový 
fil<m Haroldovi neubtížil, protože ne-
staví do popředí mluvené s!ovo, toto 
neštěstí mluvícího filmu. Ovšem, opa-
kuje se také a nemůže se odioučití 
od svého obHbeného mrakodrapu. 
Harold — mrakodrap, český film — 
pivo. To patří k sobě. 

Maroko. Arabské :ne!odie a deko-
rativní postava Adoita Mettjou osvě-
žují poněkud tento jednotvárný pří-
běh v obvyklém trojúhelníku. 

Hrdinové z řiagM. je utrpenhn pro 
filmového diváka 3 nenáročného fa-
nouška. Násilně vpašované písničky, 
pouze proto, že hlavní představiteli 
Q. Carpentier také zpívá, děj, zoufale 
se vlekoucí k box-matchi, aby si ho 
posléze vzala a nejodstrašující fakt: 
barevná fotografie, připomínající kolo-
rované obrázky z !et předválečných. 

M. 

Kare) Lamač začne natáčet Edgara 
Wallace. 

Kare! Lamač a Mac Fric dokončili 
sestřih svého posledního filmu „On a 
jeho sestra", který by! již s velkým 
úspěchem předveden v Berlíně spo-
lečnosti Súdfilm, která jej bude v Ně-
mecku exploitovat. Po několikaden-
ním odpočinku na Šumavě odjíždějí 
oba režiséři do Berlína, kde začnou 
i 2. března natáčetí detektivku Edgara 
Wallace „Udavač" jako zvukový 
film. Jako další film natočí pak v Pa-
říži „Mamselle Nitouche" s Anny 
Ondrákovou, jehož první filmovací 
den je stanoven na 20. dubna. 

Paráda hiasů, zpěvů a her v Osvo-
bozeném divadle byla sice širokou 
přehlídkou drezírovaných trampských 
sborů, recitátorů, tanečnic a zpěva-
ček, nijak nás však nepřesvědčila 
o nutnosti tohoto večera. Obdivujeme 
kázeň, s jakou se podřídili Camp-
boys a Song-Club při natírání a 
oprašování zbytečných starých ro-
mantických a sentimentálních písni-
ček, chtějíce se reprodukcí přiblížiti 
nedostižným gramofonovým konku-
rentům, jsme vděčni krásným pohy-
bům M. Hotzbachové a uličnické roz-
tomilosti L Lechnýřové, účet tohoto 
neorganického večera zůstává nám 
záhadou. Stejně účeiné by bylo na-
dření abecedy nebo jízdního řádu. 
Divák by se alespoň nemusel čer-
venati při reprodukci textu, vyrobe-
ného z dlouhé chvíie před několika 
iety, textu, který neaspirova! na je-
vištní slávu, aie by! stvořen pro ně-
kotik chlapců kotem táborového ohně. 
Reprodukce v každém případě před-
čila obsah. To však nic nevyvrací 
z vyplynutého poznatku: Zorovy sbo-
ry technicky stačí na zpestření re-
vue, vhodně zasazeny; naprosto zby-
tečné je montování večerů, z kterých 
odcházíte, abyste již v šatně zapo-
mněli, že jste byli v divadle. Mlšk. 

melich: 

já si také omočím 
V 9. čísie „Tvorby" odpovídá Laco 

Novomeský Fr. Šerifovi na jeho člá-
nek o theoretických diskutantech 
v rámci založení Svazu protetářských 
spisovatelů. Odpovídá, ale pouze je-
dinou větou: Je naléhavá potřeba 

theorie, bez níž není praxe. Dáio by 
se opět odpovědět docela obráceně: 
potřebujeme praxi, abychom mohli 
stavět theorii. A tak jsem si také já 
představoval Svaz protetářských spi-
sovatelů. Síto, kterým by procházel 
materiál, schopný stavby. V sítu by 
zůstaly pouze ba!vany, na kterých 
možno stavět. Síto = Svaz A vám, 
theoretickým diskutantům, připadá 
nejtěžší úko!: dob^e sítem protřepá-
vat a získaný materiá! pečlivě hod-
notit. Hodnotit a přemítat něco, co 
prozatím neexistuje, je absurdum. Do-
kažte, jaký zájem jste vzbudili v dět-
nictvu Václavkovou přednáškou. Spo-
čítejte mi dělníky, kteří se o věc za-
jímají a jsou zastoupeni v přípravném 
výboru. A to by!y také obavy Fr. 
Šerifa. Skvělý rozběh — nakonec 
ustrnutí — reminiscence na „Devět-
siit". Neprodyšný tresor, otvírající se 
na troj: zaklepání poetismu, nebo ji-
ného módního umění. Vyzvete děl-
nictvo, aby psalo. Utvořte kritický 
sbor S. P. S., složený z intelektuálů 
a dělníků. Ten bude příspěvky číst, 
třídit a kritisovat. Nejlepší věci bu-
dou vydány. A pak theoretisujte, kri-
tisujte, jenom, proboha, to nechtějte 
dělat obráceně. Protetářská titera-
tura má prozatím jediný úkol: vnik-
nout do dělnických mas. Tam, kam 
nedovedly vniknout „tegiony dob-
rých veršotepců". A dobrá prote-
tářská literatura svůj úkol vykoná, 
aniž by se uctivě omlouvala vyděše-
ným poetistům (bohudík zkomírají-
cím), koktajícím svoje opovržení nad 
její troufalostí. Je třeba pouze kop-
nout do té ha!dy !esk!ých slovíček, 
barevných sklíček v snobistickém 
kukátku. 

By! Škot u zpovědi. Vyzpovídá! se, dosta! rozhřešeni 
a uloženo mu jako pokání sedm otčenášů a čtyři zdrá-
vasy. 

Po vida! ten Škot: 
— No, ve!ebný pane, řekněme —- dva zdrávasy a pět 

otčenášků, no — a du se modtit! 

— Tak prej vám MoHy posledně uva-

řila tak slabý kafe, že nemohlo ani 

vytýct z hrnce, dyž ho rozlila? 

Potká Johny Teddyho, když Johny prá: „Hergot, 
to je štigro, že tě potkávám. Sim tě, puč mi 50 Kč, 
páč sem si zapomnět doma tačku na peníze." 

„Tady máš. A!e je to nevopatrnost, s! ji ne-
chávat jenom tak težet. Co dyby ti ji někdo vzat?" 

„Dyk vono v ní stejně nic není," švehoM Johny. 
Redskin ze Seamewu. 

pro každého bez zví. znalosti po svém zaměstnání. Pište ieštS dnes 

Mstek Brož, Kardaš. HeMce. Čechy. 

KDYŽ KAMADK Y T E D Y O D V Ý R O B C E 

V E S E Í Ý N O 



ze života skutečných trampů 
vzpomínky na Dempseye 

angticky napsa] Old Timer, přeložil Fetdkurát 

By!o to v době, kdy pro dnešního mitionového Demp-
seye znamenat dotar obrovský majetek. V té době po-
bíhat pozdější mistr světa v ošumětých kathotách, se-
šmattaných střevících s úptně prázdnou kapsou a bývat 
by se za deset dotarů pra) třeba s tchyní Lucifera. 

Stato se právě, že v té době dostat nabídku boxovati 
za pouhých 25 dotarů v Ogdenu s černochem Qeorgem 
Christianem. Radostně přijat, nemaje však na žeteznici, 
ba ani jediného centu v kapse, jednoduše jet v poštov-
ním voze „na stepo". 

Tehdá Dempsey nikterak jako „zabiják" nevypadat, 
naopak vyhtížet jako hnusný tramp. (Dostovnč přeto-
ženo.) Šíastně do Ogdenu dojet a jeho první starostí 
byto sehnati zátohu 10 dotarů, což však nebylo nikterak 
tehkou věcí. 

Místnost, kde se pamětihodný match odbývat, stuta 
„Shipteys dancing saton" a panovat v tomto tokáte 
značný ruch. Georg Christian byt vetký favorit. Horko-
krevný fanoušek Christiána nabídl Dempseyovt sázku 
SO : i tta jeho vítězství a aniž by se by! Jack d!ouho 
rozmýštet, svůj obrovský majetek na své vítězství 
vsadi!. 

Před matchem navštívi! Christián svého soupeře a 
pozdějšího mistra světa, a jakmite spatři! hnusného 
trampa před sebou, propuk! v řehnivý posměch. „Tedy 
ty greenhorne, opovažuješ se se mnou boxovat?" oslo-
vi) černý Jacka. „Hochu, všechny kosti v tě!e ti budou 
chrastiti, rozbijú tě, že budeš zralý pro špitát. Ate přece 
ne, jsem mitovníkem dětí a jetikož máš tak pěknou tvá-
řičku, nechám ringovou podlahu potáhnout měkkým po-
vlakem, aby sis při pádu na zem neztomi! vaz." 

Dempsey ku! pomstu a svatě přísaha!, že prostořekého 
černocha ještě v prvním ko!e knockautuje. 

Téhož večera státí oba soupeři proti sobě a Christián 
upozorni] posuňkem na síf, visící u ringu a posměšným 

hlasem pronést k obecenstvu: „Ladys and Genttemans, 
nechci spáchati vraždu, proto neknockautuji tohoto ze-
leného mladíka v ringu ani mimo, chci jej nechati odpo-
čívat! v této síti." 

Gong. Jako tygr vrhl se Dempsey na překvapeného 
černocha, hnal jej divokými svingy před sebou ringem 
až k té straně provazů, kde visela mírně se kotébající 
sít ze zeleného motouzu. StrašHvý pravý uppercut za-
sáhl Christiána pod bradou tak, že celou vahou svého 
těta, nohy maje ve vzduchu, vietě! přímo do sítě. Time. 
Jack Dempsey vyhrá! touto sázkou přímo hraběcí ma-
jetek 515 dotarů. Cas matche: 1 minuta, 

match s „Dvourundovým Giiliganem" 

Jak obvykte by! Jack zase jednou na suchu a přičun-
dra! se náhodou opětně do Ogdenu, by!o to roku 1915 
v únoru. Příštího dne mě! se v tomto městě konati „vel-
ký boxingmatch", na kterém mě! obávaný Tessy KeHar 
a Jack SkeHy tvořiti h!avní dvojici. 

V druhém hlavním boji mě! se utkati skvě!ý černoch 
L e s t e r Johnson s obávaným „Two round Gitligan"; 
k štěstí Dempseye onemocnět Johnson; KeHar se za 
Dempseye přimluvil a promotér hnusného trampa (do-
slovně) angažova! za 20 dolarů. Jak vysoko se tenkráte 
pozdější mistr světa oceňoval, vysvítá Z toho, že KeHar 
mě! 800 a GiHigan 300 dolarů pevné gáže. Chance se 
Dempseyovi žádná nedávala, naopak, počítalo ^e s tím, 
že Gittigan nováčka Dempseye během dvou kot, jak to 
dětávat se svými soupeři, odpraví. 

Tramp způsobit neobyčejnou sensaci a všeobecné roz-
čarování, když po 50 vteřinách zůstat OiHigaa * y P oci-
tán na kolbišti. Po této udátosti vrh) se manager Gitli-
gana, obrovitý černoch, na Dempseye, a výzva! jej na 
pěstní souboj. 

Jsou to dvě episody ze života skutečného trampa  
a počáteční kariéry největšího fightera všech dob. 

Příště vám povím daiší. 

Tramping Ctubu Děti nektidu v Lu-
kách pod Medníkem podařilo se zís-
kati pro svoje členstvo woHeybal-
!ové a lehkoatletické hřiště přímo na 
louce u řeky. V k!ubu chystá se roz-
sáhlá jarní sportovní činnost.. Prvý 
tréningový zápas sehrán bude s osa-
dou Toronto na hřišti v Pikovicích. 
Ve schůzi s povděkem by!a přijata 
zpráva o ustavení sportovní komise 
při „Trampu" a určen kamarád ke 
spolupráci. Ve čtvrtek 12. března 
členská schůze „U titru", Vinohrady, 
Ba!bínova 15. Kamarády z dolejšího 
Posázaví zveme do našeho středu. 

Naše l y ž a ř s k é z á j e z d y . 

Účast na prvém zájezdě do Cín-
vatdu dokázata, že isme s jejich po-
řádáním přišt! opravdu vetmi vhod 
svým čtenářům. Přes některé počá-
(ečn! nedostatky zájezd se vydařit a 
minutou nedě!! by! opakován. Příst! 
neděle pojede se do Krkonoš a kama-

rádům naskytá se vhodná příiežitost 
za máto peněz užiti po ceiý den hor. 
Odjezd z Prahy vždy v neděl! časně 
ráno, poněvadž účastníci nemají pak 
již datších výtoh za nocteh a j. Infor-
mujte se vždy předem v administraci 
(tetefon 246-65), kam se jede v ne-
děli a zaptafte si předem tístky, neboř 
je o ně vždy vetký zájem. 

Poděkování. 
Děkuji tímto fe!dkurátovi, Bobovi 

z Hurikánu, Jar. Jirákovi z Toronta 
a Křesfanu z Jericha č. 2. za bez-
vadné sekundování v Brně na 
mistrovství republiky a za jejich 
pečlivou starost o moje welterové 
tělo. Píďa. 

Dvě překvapení na mistrovství 
Čech v Brně. 

Kostřica-Kenedy Kid poražen na 
body od Pachmana-Jablonec, Píďa-
Pešek poráží Fachmana na body. 

K poměrům Č. U. B. A. 
V minulých dnech by!a konána vý-

borová schůze Č. U. B. A. Úplně sta-
čilo, že se na této schůzt objevit bý-
valý první předseda C. U. B. A., jehož 
dobrou práci všichni v Unii dobře 
znají, a všichni resignovavši pánové 
výboři odvolali svoji resignaci. 
K tomu sluší podotknouti, že dva 
z těchto pánů jsou zaměstnanci 
„Českého Slova" a též členové T. K 
Stáru a zastávají ve výboru Č. U. 
B. A. význačné funkce. Složení vý-
boru jest tedy státe stejné, samo-
zřejmě, že čtenové T. K Stáru tvoří 
stále větší vtiv celého výboru Č. B. 
B. A. Jest však pozoruhodné, jak 
kamarád Píďa-Pešek umí proroko-
vat, nebof vše, co v 8. čísle napsal, 
se do písmenka vyplnHo. Ten Píďa 
musí mít ale nos, když každou čer-
tovi nu vycítí. 

Bývalý bratr: 
„Ni zisk, ní slávu." 
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o r i gmä ! angHthu an! !box 

K č 1 7 8 -

a ž 1 9 8 -

Jarosiav Bohata 

Ptoti Knížecí. 

Též postěn na dobírku, vyptaeenč  
Udejte nohy. 

vésAa po Evropě, po/^d nevydec/d poď osiřím gaiioiiny, 
koasavé &esŕie, vynaiezené pravě /imi na Ardia is'ýc/; 

re&eM/ ^ozeí/rowď inzo pařížské kcmany, 
/ako meieor zazáří; vý&ack ivé/;o vzieka nad sMtocAy, 
kieří daii nepřiieii zemí v sane/ Že/, že pravě /ak ryekie 
zapa^, v pracA rozda/w/; vo/aky Ara/aHy. íak síaieč-
nými přv/ii viasiní krvi/ ^ ŕŕí&raŕ &ědně/š: iazo ze zá-
zemí svéŕové váíčy, ioM děka/eme za ?nír. ne&of nie 
?:edovedio adržeí vo/aAy v zd/;opec/;, /akmiie zvédéii, 
že doma ženy a déŕi s Aoiýma ra^ama vrňa/í se pro% 

— Jerry, ty máš aie špinavej krk! 

— Hrom do toho, zas abych nosí! 

límeček! Smoke. 

Soudce na černocha: „Tak ukrad s! ty vepře 
nebo ne?" 

Černoch: „Ne, Vaše ctihodnosti, iá nikdy ne-
krást vepře." 

Soudce: „A máš peníze, aby sis moh vzít práv-
níka na svoji obhajobu?" 

Černoch: „Já nemít peníze, vaše ctihodnosti, a!e 
!á mu dát jedno s těch prasat." Berber. 

sinŘaJ-.-

iuza 

ŕŕías iida — Má,s i?oží/ Taky /edna /raze moc do&ře 
se Ao&'c: iiska, dokad veře/né míněni je oďvŕsŕé od 
nařs^ýcň zprav a /rek pod&arvení. ýedna s r̂a/ia iomn 
říkd i;'d,- draňd o&eeenŝ vo. í id /e &odrý a vias/eňeečy, 
o&ece?:srvo řoyáÍHt a pair;'oiické. Aie ien dav z propast, 
kierý vsrava /ako děsivý přízrak /ednoa za živor gene-
race, nedá se zveďnoar &ia//em. Vina odAod/ané síiy 
Hezna/:e: překážek se nei?oaři sensací, ani mani/esiaeen:i 
pro &idný groš ne&o pro/ev syřapa/ii. 7*o /e živei. ničí. 
drii, o&éia/e se, a proŕože všeckno nasaza/e, iaky všecko 
ckce. Nes^yíed/Mvá. áioěi. Nezná kompromisů ani par-
dona. foiom až se ovšem „veře/né míněni" nepoďoM 
&ožíma kiasa, /e spíše přírodním z/evem /ako krom ne&o 
sopeě;;a erapee. ľak děsný pro/ev &oží moei opěva/í 
jříMřři proroei z &ezpečné vzdaienosii času. Pro překva-
pené /e io příšera příiřwiiMsii a měšrdei razii: pro ni 
ney/íorši A'ýraz svéko siomika.- iaza, vjt'/adřa/ici všecken 
/e/iek siraci;, kiei&y i púňrdími. 

ř/iadova iazo .sňn.seaioiska, svrkia /si po prvé zia% 
Boar&ony a roz7í;eiďias ocas /e/ick šieckiiekýcA pří-

Firmě Jaroslav Bohata, Smíchov. Angíícká obuv. 

Konám ve Vaší obuvi cestu kofein světa. Kanadky 
u Vás koupené po 5000 km cesty jsou stáie v dobrém 
stavu. Ahoj! Tramp Babor. 

Kajakko og Konebaade, 2.1 ÍI. 31. 

Pohled je vystaven ve výkladní skříni Bohatova závodu. 

Zemřel žid a duše jeho stanula před Ježíšem. .Chci 
do nebe," pravila duše židovská, „konal jsem na světě 
vždy jenom dobro." „Ne," odvětil Ježíš, „v nebi ještě 
žádný žid není, tak ty nebudeš tvořit výjimku." A jeli-
kož žid nechtěl ustoupiti, strhi se v nebi veliký kravá), 
až přispěchat sám pánbůh a ptal se po příčině. 1 vyto-
žila mu to ptačíc duše židovská a bůh rozhod! žida do 
nebe propustiti. 

Ale chytrý žid nechtě] si to ani s Ježíšem rozházeti 
a proto zavolat si Petra, prose ho, aby přivedt mu 
kněze, že se nechá pokřtíti. Petr vyhovět a odběh). 
A žid čekat zatím v bráně nebeské. 

Čekat hodinu - nic. Čekat dvě hodiny — zase nic. 
Pak už tři hodiny utekty a ještě se Petr nevracet. 

Konečně za dtouhou dobu po tom spatřit ho vraceti 
se cetého unaveného. 

„Nu, co, Petře?" ptat se netrpělivě. 
„Ate, žide," mávl rukou Petr cetý znaven, „budeš 

muset v nebi zůstat jako žid, nebof jakkoti jsem ceté 
nebe shledat, žádného kněze jsem nenalezl." tord. 
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Jedou kluci ve vlaku. Jakýs paďour 
bubnuje pořád na vokno. Po chvíH, dyž 
už to klepání všechny vomrzelo, zvedne 
se Johny a prá: 

— Prečo bubnu jou pořád na to vokno? 
— Ate, já mám vystupovat v Bubnech, 

tak abych to nezapomněl. 
— Hergot, to teda máme, kluci, štígro, 

že ten chlap nehodlá vystoupit ve Vej-
prtech — šveholí Johny. 

P a n P a ď o u r : „Pane, vy jste nám říkat, že 
parník tady odtud odjíždí ve 4 hodiny. My tu če-
káme již přes hodinu a nic nejede." 

T r a m p u í e : „No jo, a!e von parník začne 
jezdit až příští měsíc." Paiňuc. 

Johny fotografuje Teddyho, když Johny dí: 
— Dívej se sem! 
— Kam? ptá se Teddy. 
— No sem! 
— Jak se můžu, čéče, dívat nosem? šveholí Teddy. 

Redskin ze Seamewu. 

— a napřeJ jsíe mně 

že oase c/mra je 

čísŕá a zaŕtm jsem íam 

naš ía šréníce. 

— No a můžeíe říci, 

že špínauý? 

Jít na vejlet do města se školou z vesnice je hotový 
požitek pro kantora. Škola stojí na nádraží, čekajíc na 
vlak. Přibatol! se kulafoučký pán a nalejvá kluky, že 
byl v Africe. 

„Víte, jak se chytají lvi v Africe?" 
Děti prosí o povídání. 
„To se vezme veliké síto, jde se na Saharu a pře-

posije se poušt, píseik vypadá a zůstanou tam jen !vi." 
Pepík: „To nic není. Víte. jak se chytají voli?" 
„Ne." 
„Když vezmete veliké řešeto a procedíte tohle na-

draží, tak tam zůstanete vy." — Na nádraží sice stihl 
Pepíka kárný hled pana učitele, ale ve vlaku zato dostal 
kus čokolády. Kantor Žikan. 

Učíte) táže se Cipiana: — Řekni nějaké český 
přísíoví! 

-— Prosím, já nevím žádné! 
Táže se zíostně Vonáska: 

— Já nevím také žádné! 

Učíte! se rozčílí, když híásí se Paríásek: 
— Prosím, já znám jedno! 

— Tak to řekni! 
— Č!ověče nez!ob se! Dandy. 

Trampove z Českomoravské 
a Koíbenky! 
Divoká scéna — Racionelní revue 
v pátek 20. t. m. o půl 8. h. večer 
v s á ! e L i d o v é h o d o m u ve 
Vysočanech. — Celovečerní revue. 

— Proč nosíš pořád s sebou kus toho 

dřeva? 

— Ale, chci prodat chatu, tak nosím 

vzorek s sebou. Dandy. 

přtchází 

m á m e pro Vás něco 
nového 

Vyžádejte si ceníky. 

„MMAOA" 
wnoňraáB šafař řBnova ! 

& 



K S H S a ľ á d l S fo*°*P?is*roje a po*řeby 

********** HMH koupíte nejiépe a nejtevněji u 

fy. ŠKODA ÍL, Štěpánská 63. XH. Siezská 13. 

Kopírujeme. — Vyvolávame — Zvětšujeme. 

— Johny, co (o bylo včera u vás za randál? Já mys-
le), že zbouráte chajdu! 

— A!e, to nic nebyto. To se mě jen pta!a Marion, kde 
sem by) tak dtouho. Redskin ze Seamewu. 

M i h n i e: „Tak já si ty kedsky vod tebe kou-
pím. A sou vopravdu tak dobrý? Můžu v nich 
všude jít, i do vody?" 

P a í ň u c: „To můžeš, a)e z vody už půjdeš 
bez nich." 

Prá Johny Teddymu: 
— Jejdá, já bych chtě) bej t Vesuvem! 
— Dižiž. A prečo, b!bý? 
— Páč ttic nedětá, jen kouří a tidi vo něm říkají, že 

pracuje. Redskin ze Seamewu. 

Příšer s: ŕuMe Foncřa nŕožŕf Jo 
z ó í o ž n y í / e g e ŕ 

— A y p r o s í m t^ás , m o ^ M s í / e 

A J y & o / í t ? t ^ y z ^ e J n o H ŕ ? 

— Afm, a cfo jsŕe ŕaJy 
í Fnes t ^ e č e y ? — š e / c — 

— Nazdar, Věro! Jak to — ty máš 

volno, teď, v úředních hodinách — co 

pak to šéf dovolí? 

— Proč ne — musí dovolit, když si 

„dovol i l" . . . 

— T o n J a 

s M a n o u 

žŕ/ou pre/ 

t? Aon-

— J o , ŕ am 

ŕo znám, 

ŕarn j e 

moc /ajn 

Řra/ ína . 

POZOR! 
Přijmeme ve všech městech sběratele insertů. Hiaste 

se i nezapracovaní, nebof přístušné Instrukce k akvisici 
dodáme a každého zapracujeme. Kamarádům naskytá se 
možnost dobrého vedlejšího výděiku. Ve vetkých měs-
tech mají možnost věnovati se insertní akvisici úplně, 
nebof prostřednictvím insertní kanceláře „Hermes", 
s níž spotupracuieme. mohti by sbírati inserty i pro jiné 
časopisy. 

Písemné nabídky zašlete na adresu administrace nebo 
na Insertní kancelář „Hermes" v Karlině, Palackého 1. 

Starej Dugas byl náruživej lovec. 1 vyše) sobě jednou 
s psem svým věrným Vořechem na zajíce. Podařilo se 
jim náhodou jednoho utovit a starej Dugas pln radosti 
ze svého loveckého úspěchu, sed! na mez a na nohavici 
svých kathot vypočítávat, co všechno dá do vomáčky. 
Dospět až k bobkovýmu listu dyž se votáčí a vidí, jak 
pes jeho věrný právě zajíčka dozírá. I roztobit se vetice 
vetmi, ate brzy se tvář jeho vyjasnila, pliv na kathoty, 
rukou smazat všechny přípravy a pak otočiv se k psu 
svému věrnému, r c tm) vítězoslavně: „A abys vědět, 
potvoro, za to. že seš takovej, tak ti nepovím, co do 
vomáčky.". : , < - - Berber. 

? 

Nezaměstnaní kamarádi! 

Hlaste se ihned v admini-

straci o výhodné zaměst-

nání! 
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ítránka 

našich 

děvčat 

oíeuřený dopts 
Aíiřosiiva pani/ Vitiěř ŕsem rás 

oneMa, /aA /siř naďnašeřa <aiespoá 
měia /s/e snaňa natinašeii) svýcT: 
/20 Aiřo ;;a pa:^eiac/:, vitiěi jsem ras 
zcHŕo;; poien: M sádře;;: o vářéř ;'se;;; 
ia/í.v vaši spanřřoa ivař zařič; .šřěs/:7a. 
Ano, šřťSt!í<:. Vžďyf je io ř:rf;s;;ě a 
ia/j ašřecňiiřě, pořatiaíi ířo&raěřnn.v 
čaj pro zmírněn; ;:eza;;;ěsř;;a-
nýc/ř. — Maře síM/íu poniofí ;:eza-
;;;ěsř;;a;;ým ti a&oAým Írpífpn. Dě^nji 
van;.' řVemaře s/:aíř oni řř;.št;;t, ra&oa 
^ořosařnř raířosř iaAovým 
íio&;očř;;;;ý;;; veěirčen; mrzó&á;;; prá-
ce, &My c žp&rcíy. řřřasaře řásča. 
OprovA; veříce pěřťaa věc — oře, 
pro/7HH&, mřřosřřva po;:/, že /o. ne-
vzáěřonv ěřověA* třovoř;;;; s; vá'n 
něco vyiýčoř. 

Aířřos7řťa a vy všícAni osiařnř Pro-
&oř:a, proč /e;: se íač fynrc&y posmi-
vá/e /ě Arozw Nďě, proč /aA' řmřvař-
s^y šřapeie po ífížsioiHosíř a&oř;ýcř: 
o proč zasřapáváře posícďpi z&yre& 
%'íry v čZovpčcnsh-o? ío 
aspoň SO&ě. že Va;H /íře O poarton 
z;něna re vašem ;;aáné;n žřvořě, 
o zář?av;; o o přřřežřřosř ;;A'azoř své 
7;ově róř̂ .v. Miřosiivá, vřtřěřa /sic ně-
My ?H sA'aiečnoa &Ma? VMéři jsie 
něMy i o ;noře sĺz 0 /jrvc, no němž 
jsie st vyřmířovaři svoje šiěsií? Vř-
ř̂ěřř /srp ;;ěMy opraven řy a&oAé 

posiavy v řmířrecř;. vedoucí zoařařý, 
sn?rŕe?7tý zápas o poaňě žřvo&yiř? Káe 
je /o S'ošť ^řesřansivi, za Ařcré se 
sčrýváře? 

^řřosřřvá. n;ěřa jsie řenArái náááer-
noa ró&a. A'evim arěiiě, co siářa, oře 
mysřřm, že jsie řiAařa něco o iřecA 
^sřeře/;. Mřřosiivá. vřře o iom. že za 
ProňoH v jeáné ciAeině řeží v iěcňie 
ánecř: zřmoa zAýeňřá a &ořesimi iěměř 
aatřražřcř iě/iořná žena? Pane iovár-
ařAa, s-ěJěř ;sŕe o řom, Myž /sie se 
/iž po ěh*r/e poWmčař, že /eďen s: 
ďowí:/ ře/: experiment a pověs;/ svoji 
ĎaraMz/m na si/om — prý z Matra? 
A vy, a/?!M*ěný paaáča, eo /sie se eeřý 
ľečeí š%ra&ai paráičem v zH&cc/t. 
viie o ŕom, že pe&á'no a nas raanř 
ľioč ieďaoňo %inAa? Prý ňo 

posi/ří z prace a on ďon:a ž/ľi/ sraroM 
— /Vevíie? A aevěříie? — 

Neaí io iořové? /e io ;eno;;; aepa-
ir;:ý zřoyneá: a zoKrařsiví, Merý 
ytrmaže ni/:tiy poňaoai rasH/; ďo&yi-
čw: Ve vašieň dašícA čia 
po7;rďavý a zviřecAý cyp/spms „Afení 
^o tahově*. — — 7?0zii0čfně není. /e 
io /í'.sťfA/'aŕ /;oršt, ne&oi živoi /ěcň 
H^o/íýeřt je maoAem ď/.sné/šf, než 
vnoňca říci prosia siova 

A vy přece pořaďaie tio&račinn^ 
čaje. VyMziie za šaiy, za žradio a 
za rNasi i/sice a paÁ; s pěiř/w.woa 
ťísiéAo zisča se cpeie ďo novin. 
/e, c/Mŕ/ý /íia^ z tia mHoňem 
více, n?ž vynese vaš večire& a ňoř&a 
s P^irsAěňo ná&řeží íiovetie ŕoapii 
iři i?ařiy 7:iat?ově?nn &ez natiAern^ 
ro&y a ňa&y, pině na&a&řeřýcň irázi. 
— /a/; vysoko sřoj; iiio nati va?ni.' 

íW;7osř;\'a. necAci psáii t/aře. Aŕe pro-
sia: vas. /enom zaneeňie iěcA íio&ro-
f/nnýc/: piesa a čo/á a v.v/Wěie něMy 

troc/m za Praňa. Afysřin;, že iam 
Fěpe asřyšiie ia ňaaf&a přačtcíc/; M-
s^ýc/: .srt/d. než iatřy na parAeiaeň. 
— Ďaie&o, ia;n AoJně ^a/eAo 7;aě; jez. 
7*o /e živoi, A-ierý porna/a, přes 
mr%vo?y pat/iýci:. obraci p;iýns/M Aoia 
yašeAo šiěsii. — A'aže, /tiěie. 

A ^a<feie-ii přes io znova pořatiaii 
čaji, necňie aařisAaoaii své pozvánky 
na jemný Aetivá^ný paptr, a&y sioa-
žiiy nejen s věrna áčeia, aie 
&ýři i pra/<;i;'eÁ'y. —šefř— 

„Bábrdlinko!" 

Mýtíš se. Marta není jediná, která chtěla 
nskutečnit naší slezinu. Je nás víc. přes to, 
že do Trampa nepíšeme, ale stačí, že ho 
zuřivě čteme. Mýls' se i Božena, která myslí, 
že by ca sjezinu přišlo jenom pár holek, kterč 
píšou do ..Squaw" Chtěla jsem již několikrát 
do našeho lupenu něco upatiat, aie než jsem 
se k tomu dostala, už mě někdo s ton samou 
myšlenkou předběhl a proto jsen se víc nena-
máhala. A to samé ie iistě n víc*- žab, t.teré 
by se ale přes to sleziny zúčastnily. Bylo by 
hrozně blbý. kdyby z toho sešio, protože se 
nás to nž moc pustých trampek těší. Jedná se 
ale o flek. Myslím, že by byla nejpříhodnější 
Líbrajda. Pikovice nebo Medník Proto, holky, 
do toho a vymvslete bleskurychle la íiek. proto-
že na to má líbá nestačí Lucie. Moily, Líd'* 
žáby, vy přece nemůžete scházet. Ahoj! Za 
bungalow ..Silver foad" Akela. 

Aho}. holky! 

Nejdříve musím tobě.. Rosic, vyčinit, jak 
Ľáteží. Docela nic s tebou nesouhlasím, když 
píšeš, že my holky bychom se nezmohli ani 
na jeden potlášek, že si nedovedem býtí tak 
dobrými kamarádkami jako jsou si kluci ka-
marády. Jak si lo dívenko vůbec představuj; š 
a jaká jseš to vlastně trampulena. když my-
slíš, že my holky jsme ubohé, že se nezmů 
žeme ani na jednu schůzi, kde bychom si 
pošprechtiiy o našem trampském životě, o chy-
staném zákazn trampingu, jak bojovat proti 
tomuto zákazu a vůbec o všem, co nás zajímá. 
Já si to foršteluju docela jinak. Ano, udělat 
takovou holčiči slezinu, co by ne? Když to 
kluci dokážou, dokážeme my to taky. Víš, 
Rosic, nač bychom si říkaly, že jsme slabými 
stvořeními, když to tak venkoncem není. Po-
mysli jen na ty kluky, jak by se nám smáli. 
Beztak někdy říkají, že bychom mohly chodit 
trampovat v bačkorách mamince po kuchyni a 
ty najednou vylezeš s tím, že potlach nejde, 
abychom toho nechaly atd. Píšeš o také 
..trampkách". O těch ti řeknu jedno. Když si 
taková „trampka" vyjede ven, aniž by věděla 
proč. snad proto, jen aby něco v chajdě ukuch-
tila a případně tam zákládala na sádlo, tak 

těch nemusíme mluvit Aí se iam stav! 
třeba na hlasu a odráž) se ušima, my ji to 
necháme, když jí to působí radost. Ale vy 
holky, které jezdíte každou sobotu, které jste 
opravdu správné trampky, víte, že nejezdíme 
na tramp proto, abystne snad druhým holkám 
vyčítaly, proč 'a má sukni znonovou anebo 
jestli ta druhá má Muzu flanelovou. Nebo 
snad proto, že se nám líbí písničky při brnkáni 
kytáry a rudý táborák, který tak příjemně 
hřeje? Ne! Myslím, že jedem ven proto, že 
se chceme osvěžit po tě celotýdenní dřině, kde 
nás náš šéf vykořisfuje za několik málo korun, 
jezdíme proto, abychom utekly z toho začou-
zeného velkoměsta. Ano. chceme nový život, 
bez falešné moráiky chceme svít nový. svo-
bodný. kde by si byli všichni rovni. A to se 
paďasům nelíbí. Tramping se stává masovým 
hnutím a proto chtějí páni umlčet nás. naši 
svobodnou krev tím, že chystají zákaz tram-
pingu. Ale mýlí se těžce. Nedostanou nás do 
nějakých reservací jako Indiány. Trampovat 
se bude dál. Kluci se spojiii a bojují pr <ti zá-
kazu. A my „hnusně trampky s kruhy pod 
očima" máme nechat kluky, aby protestovali 
sami? Ne! My jim musime pomoct a ne se 
schovat někam a čekat až jak to dopadne. 
Když jim můžeme býti kamarádkami na^osadě, 

holky myslím, že by docela nic neškodilo, 
kdybysme se trošku scukly a řekli si jak bu-
deme klukům pomáhat Já jsem zkrátka roz-
hodně pro ten potlach. Kluci tam jistě přijdou, 
ale h!avní kápo tam musejí mít holky. Tak 
jen se nebát, a holky s chutí k přípravě hol-
čičího potlachu. A nakonec vás všechny zvu 
na ohromný potlach holčiči i klukovský. který 
budeme konat v osadě ,,Dva vrchy" o veli-
konocích u Franty Šerifa Holky, schránějte 
už teď krejcary abyste mohli přijet. S tebou, 
Lucie a Boženo, bych si chtěla trošku pokecat. 
Holky, pište mi, máte adresu v redakci. 
Hurouské Ahoji Šneček 

K e d s k y K č 3 9 . - , t M e b n i k y K č 1 5 . , U . $ . t e r n y K č 2 8 . 

a ostatní trampské potřehv kupu tť v speciálním trampském závodě 

H T * ' * ' " " * . * * * l a n M o m , P r a h a ! ! . , Z M n é u ! . 8 . ^ . . s e s 49 H 
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mája ze zambezi: 

už dělám! 
Poslali mne přes dvůr do dílny. 

Všechny oči se na mne upřely, byia 
jsem jako na pozorování. Ženské, 
bohužel, nepřijaly mne sympaticky; 
mladé prohlížely si mne nevraživě. 

„V týdle slupce tu chcete dělat?" 
hodila jedna okem po mém ohozu a 
obuvi. „To pudete vocaď nahá." Pra-
vím, že mám tady staré hadry na 
převléknutí a žádám ji zdvořile, kde 
se mohu převléknout. Pokrčí rame-
noma, tady prý šatnu nemají. Něko-
lik jich křičí, prý abych dělala; na-
míchárn-li mistra na celý den, že mi 
pěkně poděkují. — Muži s úsměvem 
pozorují troufalost usedlých a pla-
chost a bezradnost nováčka. — V po-
slední chvíli jedna stará brusička 
udělala širokými zády zeď, hodím na 
sebe pracovní mundur a už zvoní — 
práce začíná. Rozjely se brusy, 
hřmotí každý jinak; štěká sekačka, 
hvízdá pila. Lidé chystají na pilu 
nové kvádry. Hej-rup, hej-rup! — 
Stojím tu ztracená uprostřed toho 
Muku a shonu a je mi hloupě. 

Konečně vyfasuji ostré kladivo, 
pytel bílých kostek mramoru, a. jak 
je mi ukázáno, přeštípávám ty kost-
ky v půli a házím do jiného pytle. 
Zdá se to hračkou. Pěkně si sedíš, 
kamínek vezmeš, dáš na želízko — 
sekneš — řach! — vypadnou dva 
stejné. Někdy ovšem je aušúsek, tu 
opravuješ. Snesla, bych i těžkou prá-
ci, jen kdyby toho pozorování nebvlo. 
Ženské s: o mně povídají, ani se tím 
netají. Je mi z toho horko. Což ne-
mají jinou starost, že se stále uchech-
távají? Potvory, myslím si a cítím, 
jak rudnu, ruce se mi chvějí a V tom 
—- sek! — do prstu místo do kostky; 
slzy bolestí vyskočí, ale zatnu zuby, 
dělám, jako by nic, přesto však sly-
ším poznámku o ňákejch tajnovejch 
ručičkách. Dělá se mi pěkná štěnice. 
A jakoby to muselo být, od té chvíle 
sekám víc do prstů než. do kamene. 
A za krkem začíná najednou bolet, 
záda bmí, nohy mám přesezené. 

Ale jen když dělám, konec je bě-
hání, prošení, představování, dopisů 
a slézání pater A při tom pomyšlení 
zdá se mi práce medem a sekám jako 
akord, nepozorujíc, že nade mnou 
stojímistr. Neřekl nic, dělám to teda 
dobře. Děvče s černou patkou vybírá 
na svačinu. Děkuji, že ne, a myslím, 
že musím mít na elektriku domů. 

Svačina. Každý se sytí aspoň ma-
zaným chlebem; voní tu buřty a 
dršíková je cít-.t kořením. Pojídám 
své dvě housky, a cítím, že bych 

zbodla j hrnek tý „špíny" a na dva 
buřty, bych si ještě dala říct. A kde 
vzít zítra na housky a elektriku? Ale 
vydržet to už ňák musím, vypůjčím 
si a v sobotu beru! Splní se mé tužby 
aspoň co těch buřtů se týče. Koupím 
si jich na tramp za pětikačku! 

Jako když jasné světýlko svitne, 
vzpomínka na sobotu a neděli potěší, 
zrovna zahřeje a plaší myšlenky na 
jídlo, posekané prsty a šejdrovní po-
hledy spoludělnic. A po svačině skoro 
k práci pobrukuji milou písničku. 

„Milá ženská," nakloní se sou-
sedka, „to to nesmíte tak žrát a kazit 
ostatním; nás je moc a práce málo, 
tak si ji musíme šetřit. Kdopak by si 
vodřel tělo —" 

Pochopila jsem, povděčna za po-
učení. Mrknu proto souhlasně: „Dyf 
já taky jen do svačiny, zatracená 
práce, kdo ;1 vynalez, že jo?' Škle-
bíme se vesele a od okna koukají 
ostatní. — Babka jim jde referovat 
a já se hrabu v kostce, jako jo a ne, 
a když pohlédnu na ženské, jsou 
vlídnější. Tak to má bejt! 

Během dopoledne přijde jedna: 
„Vodkaď jste?" Od černé patky se 
dovídám, že mistr je veš: na lidi se 
vytahuje a správci podlízá. V poledne 
hladem zívajíc zalezu na dvůr, sednu 
na kameny a koukám na Vltavu. Tu 
přijde za mnou Růža, ta co se tak 
vyzývavě z rána uchychtla, když 
jsem se sekla, a povídá, podávajíc ml 
kastrůlek: „Vy jste ňák málo svačila 
a vobědváte eště míň, tu máte, ne-
chala jsem vám drobet." Zdráhám se, 
ale jen chvíli zápolí pitomá hrdost 
s hladem a už si pochutnávám na 
knedlíkách a zelí. — Zapily jsme to 
vodou a jdeme do dílny, kde došel 
nás mistr a hlučně poplácal Růžu po 
zadku, směje se pustě. „Prase vo-
lezlý," uleví si tato, „všichni jsou 
stejný." Ale — když mu to dělá 
dobře! — ...Švestky se váálejí —" 
začne si notit a v dílně jí přizvukují. 

Dáváme se znovu do toho. nikdo 
už po mně neloupe očima, Růža se 
na mne zubí a na krku má ode mne 
červené korálky. Brusy dělají svou 
muziku, kladiva se kmitají, občas vy-
létne z kamínku jiskra. Dělám ra-
dostně, ale zas tak, abych to „ne-
žrala", a počítám: zítra úterý, středa 
to zlomí, a pak — vyhráno! Jen když 
dálám! — A když jdu k sekací ma-
šině fasovat kostky, nedá mi to, a na 
zaprášenou desku mramoru načmá-
rám prstem: 

Ahoj! Už dělám! 

Za čas přišel k nám do dílny a 
prosil o práci. Vysvědčení prý za-
pomněl doma. 

— Umíte linkovat? 
— Umím. 
Pokoušel se udělat rovnou linku, 

ale neudělal ani křivou. Vymlouval 
se na zmrzlé ruce. Když se ohřál, 
nedovedl ani vzít štětec do ruky. 
Nebyl lakýrníkem — byl tesařem. 

Plakal. Půl roku nedělá a teď čeká 
rodinu. Včera prodal poslední peřinu, 
aby měl na bábu. 

Připomněl jsem mu jeho dřívější 
názor na politiku. Rozčilil se: „Ta-
kovejch blbců, jako sem byl já, je 
eště teď dost, ale až ty prokouknou, 
bude to docela jiný. Pak do toho 
rachnem!!" 

„Zioděj! Zloděj!" křičel někdo na 
ulici a do průjezdu vběhl uúýchaný 
mladík. Přitiskl se za vrata a chvěl 
se strachem. Za zády držel jablko. 

„Tady je, zloděj," řval válečný ke-
tas Doležal a vlekl ubožáka z domu. 
Po první ráně se mladík svalil na 
chodník, kde do něj kefas řezal a 
chrochtal o zlodějských povaiečích, 
kteří nechtějí dělat a dobře se mít. 
Byl &y :ej nrfouKi, kdyby aarovité 
rameno spravedlnosti mladíka ne-
zvedlo a neodvleklo na strážnici. 

Na chodníku v louži krve leželo 
ukradené jablko. 

* 

Da zablácených ulic padá drobný, 
hustý déšf. V parku stojí hlouček 
lidí. Mezi nimi na zemi leží mrtvola 
mladíka se strhanou tváří. V ruce 
drží ještě revolver. Lidi mlčky při-
cházejí, odcházejí a zatínají pěsti. 

* 

Kamaráde, my na tvé utrpení ne-
zapomenem! 

Brzy, brzy se pomstíme!!! 

Božčin. 

jeden z tisíců 
Na špinavý sníh dopadly dva va-

řené brambory a okno se za nimi 
zavřelo. Než se k nim slétli vrabci, 
sáhla po nich čísi lačná ruka. 

Byl bledý a vyzáblý a odřené 
sáčko na něm viselo. Ty hladové J K & M 8 f á ( í í ! 
oči byly tak povědomé. Vzpoměl 
jsem si. Asi před rokem řek' mi na 
slezine: „Politika sem nepatří!" 

— Víš, co je řo mořený 

čfřeuo? 

— JVe. 

— To je fooje &yrara. 

Navštevujte pilnB restauraci u „ĽabutS", 
Praha )[).. Ojezd 32. Dobré pivo, !evní m 
dobrě obEdy a trampská společnost. 
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10 nových osad týdně! 
Strašidehtá osada se nám htásí 

z hanáckého kraje. Totiž to jméno, 
které ztlí: „ZASVĚCENCI SMRT!". 
Leží na úpatí hanáckého kraje tt Čer-
né hory. Redakce přeje všem „Za-
svěcencům' šfastnou a vesetou smrt. 

Oznamujeme všemu trampskýmu 
pronárodu, že naše stanařská osada 

„KLONDYK" 
chce s vámi táhnout za jeden provaz. 

Do padourů hej-rup! 
Za vosadu: Bob. 

Zas je nás víc! 

Oznamuji všemu trampstvu, že 
s partou dobrejch k!uků spat!a!i jsme 
ve Skochovicích stanařskou osadu, 
siyšící na jméno SPARM1ENTO. 

S hurónským „Ahoj!" a „Do pa-
dourů hej-rup!" Johny A!onzo, 

šerif. 

Kamarád! a kamarádky! 

Tímto oznamujeme všemu tramp-
stvu, že v Suchém Vrbném u Čes. 
Budějovic přibyta nová osada stanař-
ská ELSÍNORA. 

Hurónsky ahojujeme všechny ka-
marády a kamarádky a řveme z pl-
ných hrdel: Do paďourů hej-rup! 

Za osadu: 
šerif Matý Joe a Černý Petro. 

Htásíme se do trampských mas 
co by futig] nová stanařská osada 

„NAVAJO" 
na Brdech. 

Ukecti jsme se, co by dobří třapci, 
zatožiti sobě osadu přemitou, jež se 
bude zouti osadou 

„POUSTEVNÍKŮ". 

Budeme s vámi bojovat proti 
všemu pad'ourstvu a budeme vždy 
na svém místě. Ahoj! 

Za osadu: ťeny. 

Stanařská osada „Kazan" . Ozna-
mujeme nynější tágr: na L i b ř i c i 
(U třech kaňonů). 

Kamarádi. 
Po dtouhých poradách a rozjímání 

u dobrého pívča p. barmana Přeučita 
v Třebsíně se spojitý osady Davson 
Maroin Bad Boys, Red River v spo-
lečnou osadu 

CdoH sporů. 
Naší jedinou spoluprací s jinými 

osadam bude upřímné kamarádství 
a sportovní podniky. Jsme zásadně 
proti zákazu trampinku a předvojen-
ské výchově. Na schůzí byt zvoten 

nástedující výbor: Váctav Kotínský, 
Franta Brdek, Franta Bohata, Jarka 
Muk. Veškerou korespondenci řiďte 
na adresu Jarda Muk. Vršovice, Ko-
menského nám., čís. 368. 

Steziny se konají každý čtvrtek 
v restauraci u Pokorných, konečná 
stanice etektr dráhy čís. 1, 20, Vr-
šovice. Jogor. 

Kamarádi! Ohlašujeme naši osadu 
v Ptzni: „ZAPOMENUTA". Je nás 
devět dobrých ktuků a jedna lepo-
nohá dívka. 

šerif Perri, 
kapitán zpusttých námořníků. 

Všem dobrým kamarádům oznarnu-
ieme zatožení nové osady v Ptzni: 

„ŠEST ŽROUTŮ". 

Šerif Lidožrout. 

Všem h n u s n ý m t r a m p ů m 
oznamujeme, že jsme začatí opět 
řádit. 
Os. „Otd Dewitts", Petrov u Pikovic. 

K a m a r á d i ! Ve čtvrtek na po-
ttachu v Karlině ztratita se zapome-
nutá aktovka s obsahem: t lampa 
Radio-Philips a t pioché kleště. 
H!aste nátez v redakci „Trampa" 
proti odměně. 

Z osady Cdo!í Děsu. 

Sdětujeme všem kamarádům, že 
ceny získané závodníky na našich 
lyžařských závodech v Srbsku u Be-
rouna dne 15. m. m budou předány 
na Josefské zábavě, která se koná 
v úterý dne 17. března !931 o 20. ho-
dině v sáiech Národního domu na 
Smíchově. Žádáme všechny kama-
rády, aby se k rozdání cen určitě 
dostaviii. 

Z potlachu v Miadč Boleslavi. 

Přes zaujatost mnohých kamarádů 
proti pořádáni pottachu v Dělnickém 
domě, stezto se nás 28. února asi 
180. Na tomto pottachu byt učiněn 
první prútom do paďourského nazí-
rání mnohých botestavských kamará-
dů na tramping a jeh3 obranu po 
boku revotučního proletariátu. V roz-
vinuté diskusi, kterou zahájit Franta 
Šerif, byto osvětteno, že si tito ka-
marádi ptetou poiem politiky tramp-
ské (čiti boj za svobodu trampingu 
po boku revotuční dětnické třídy) za 
politikaření parlamentních bonzů. 
Správně pochopiti mnozí kamarádi 
nutnost solidarity a přičundrati z vel-
kých dátek, aby nás povzbuditi k bojí 
proti náporu paďourů, Turnov, Kotín, 
Bětá p. B., Nymburk a jiná místa. 

Ahoj! Vám, vy dobří ktuci, tisknu 
ruce. Ale nepřišti, ač s námi stejné 
dětnické krve, trampové nejstarších 
botestavských osad! No, nic nevadí, 
hošount. — Usnesena resoiuce a 
ustaven „Trampský obranný výbor" 
v čele se „Starým Vtkem" a proto, 
kluci z Davsonu, Att Marku, Pamíru 
a ostatní, nezahálejte a do paďasů 
héj-rup! af se starý poctivý tutáci 
nemusí stydět za název tramp. 

Bimbo-ruďaS. 

Kamarádky a kamarád! z Jindřichova 
Hradce! 

Již brzy začneme se zase čundrat, 
K tomu vám, kamarádi a kamarádky, 
chci říci pár slov. 

Když se umíte kamarádit na čun-
drech, pojďte a zkamarádíme se též 
ve městě a utvoříme po vzoru jiných 
měst ktub. Trampský klub má ten 
význam, že nás sdruží, poznáme a 
pobavíme se a, htavní věc: Hájit 
tramping a rozšiřovat myštenku 
trampu do nejširších vrstev tídu. 

Zahoďte to maloměstské kastování 
úředníka, studenta a dětníka! 

Kdo chceš pracovat, přihtaš se 
u nás! Za osadu Totmačov: 
L. Růžička, M. Fenyková, G. Friedt. 

K soutěži o nejhezčí trampskou píseň. 
„Tramping Stáru" a „Merridoně". 

Ktuci z „Tramping Stáru" (Grana-
dy), tenhte čtánek jste jistě čekati. 
nemějte mi jej za zté, píši jen to, co 
říkaty tři čtvrtiny obecenstva — že 
to dětato dojem, že se boduje podte 
tcho, kolik má kdo z členů jury zná-
mých mezi zpívajícími partami a po-
dte počtu tístků, které si každá 
z osad koupita. 

„Settters-Ctub" byt bez konkuren-
ce a dostal svou cenu zastouženě. 
Kdyby tentokráte htasovato místo 
jury obecenstvo, odnesti by sí druhý 
pohár nikoti „Sitver Star", nýbrž 
„Merridona", která byla nespraved-
livě odstavena. „Sitver Star" dostali 
pohár úptně zadarmo, ježto ve sku-
pině veselých písniček byti samotni. 
Na tento případ niěta však pořádající 
osada pamatovat a pohár dát jako 
druhou , cenu bez ohtedu na skupinu. 

Kamarádi z „Merridony" překva-
piti. Nebýt bezvadného „Settters-
Ctubu". byta jejích písnička ze sou-
těže nejhezčí. Nepíši to proto, že 
bych někoho z „Merridony" zna!, 
nebo nějak jim stranit. Vidět jsem je 
po prvé a tlumočím jen názor vět-
šin^ Nebyta bez chyb. ubtížita jí 
tréma kytaristy a matý počet zpíva-
jících, ate i tak si zastoužita druhé 
místo, kam ji všichni, i hoši ze „Sett-
ters-Ctubu", typovali. 

12 



/ 

Kamarádi z „Merridony", jste samí 
mtadi kluci. neměti jste známých ani 
popularity mezí obecenstvem a ju-
ry, a!e svým vystoupením a ne-
spravedtivým rozhodnutím jury iste 
získaít sympatie celého sátu. Neberte 
si to k srdci, dejte se do toho. af 
17. března na vašem večeru ukážete 
všem jejich omyl a upevníte sym-
patie, které jste si získali. Máte přání 
zdaru ode všech! Ahoj! St. C. 

Podepsané osady se usnesly na 
slezině, konané dne 8. H. v Budvajsu 
na založení Jihočes. osadmho klubu, 
do kterého mohou vstoupit! jako čle-
nové celé osady t jednotlivě). 

J. O. K. má učinit konec osadní uza-
vřenosti a má se státí střediskem 
společenského života trampského ná-
roda. 

Abychom si o tom mohli řádně 
pokecat a zároveň pokračovat! v 
obranném boji proti zákazu, svolá-
váme H. všetrampskou slezinu na 
22. 11. do hostince pana Světela na 
Střelecký ostrov v Č. Bttdějoviích. 

Osady: 
Spartakus, Modrá 8, Idaho, Texas, 
Mercedes, Ogberry, Yukon, Na zla-

tém potoce, Osada dobré naděje. 
Šerií z Adelaidy, Heydée. 

Za o b r a n n ý výbo r : Nora. 

Severský pottach 14. března. 
(První zaručeně čerstvé zprávy.) 

Všecka trampská holota sešla se 
14. března v 8 hodin večer n Macáka 
v Dubicích na Labi, tam děsně řádila. 

Všechny krásné rozhledy od du-
bického kostelíčka ukradeny hnus-
nými trampy. 

Pod Dubicemi se objevují spousty 
ryb, jsouce lákány množstvím po-
travy!!! 

Labe stouplo o 3 m pod normál, 
anžto si každý tramp tam odpliv. 

Přítomni Pepíci dostatí foršus ra 
hobla 19. t. m. 

Dubice rozmeteny, anžto si každý 
vzal cihtu na památku 

(Za zprávy se neručí, nebof náš 
zpravodaj přišet vopivněn silně!! p. r.) 

divoký íatty: 

také lidumil! 

Jest tuhá zima. Vítr žene sníh ve 
velikých chomáčích. Vodíme z ná-
draží uhlí. Můj šéf mě pošle na ná-
draží k vagonu s rozkazem: „Běžte 
na nádraží a dobře Mídejte. Ne aby 
vám tam někdo sbírat kolem vozu!" 
Tak a podobných Mboviaek mi na-
povídal. Sedím ve vagonní bud:e a 
třesu se zimou. Ke konci přijde stará 

chudá babička a sbírá uhtí kolem va-
gonu roztroušené. Dětám jak bych to 
neviděl a mysiím si: Vím, co je to 
nouze a zima a tak si nasbírej tu 
tašku. Tu z ničeho nic přilítne (ne 
vzduchem) šéf a začne láteřit. Ba-
bička, celá zkoprnělá, nějak se 
omtouvá. Šéf chytne její tašku, ti M i 
jí vysype a snad by jí byl i tu se-
bral, kdybych nezakročil. Pak jsem 
to chytl já. Šéf mně nadal, že ntu 
odcízuji majetek a podobně, ani ne-
chci o tom psát. 

Když jsem přišel domů, výpověď 
byla. hotova a mohl jsem jít. 

Tak, pane šéfe, toto jste mi 't-lětal 
za tašku uhlí, které jsem dal chudá-
kovi. Před veřejností děláte Mtuwila 
a stařence jste vyrval kousek uhtí. 
Já, který vám hlídal o hladu a zimě, 
byl jsem vyvržen na dlažbu. 

On, prosím, veliký Sokol, lidumil' 
a vlastenec. Pod touto rouškou se 
skrývá mamon a tvrdé srdce paďou-
ra. Tof zase příklad paďourské mo-
rálky. Nedivte se, kamarádi, že ne-
návidím paďoury, že nenávřdín 
kapitalisty, nebof oni sami mě nattčHi 
nenávidět. 

Kamarád! 
kupují jen dobré, 
výkonu schopně a 

při lom !evné 
gramofony za Kč 439. 
a desky všecn původních zna-
ček od Kč 20- w gramofo-
novém bazáru v Praze 
u WMsonova nádraží. 

Nové o b j e d n á v k y . Stan pad 
cedrovým caňonem, Č. Třebová 4, 
Pamir, Ml. Boleslav dalších S (již 12), 
Mnha), Tábor 5, Stará Zášř 4, Havai. 
Hostomice dalších 10 (již 45) a 90 
různých předplatitelů. 

Celé trampské Praze děkujeme za 
upřímné a kamarádské přijetí, jakého 
se nám dostalo, a zveme vás na náš 
první potlach 14. března. 

S kamarádským Ahoj! 
Vitém Šašek, 

šerií osady „Grand", Plzeň, Nevada. 

ferry: 
kamarád Johny 

Johny by! dobrým kamarádem. 
Neobyčejný siták, vášnivě rnilovaf 
pravdu a své děvče. Jezdit se svým 

děvčetem a několika kamarády ně-
kam k ProsečnicL Měti tam matou 
osadu a Johny byl šerifem. Nejideál-
nější osada, jaká kdy byla. Pak šel 
Johny na vojmr a tu malá osada po-
znala, co jím ztrácí. Johny vidě! voj-
nu jinýma očima, než druzí. Poehopií 
snahu vojenského aparátu, přetvoríti 
svobodné smýšlení jednotlivců, a vě-
děl, že presenční služba k tomu ne-
stačí. Proto se pranic nedivit, když 
mu kluci psah o chystané předvoien-
ské výchově. Jeho vojna dte toho 
vypadala. Utejvat se kde moht; tres-
ty v kasárnách poznat všechny. Nic 
si z toho však nedětaí. — Jednou 
rozdílel mináž. 

Osadí ..Poct Ha f " v Otomouci! 

Píešii jsme vaši výzva na bot Haikanti hro-

madnou sonstrastí s vašimi matkami. které by 

takte přišty o syny, a rozhod)) jsme se, ttše-

třiti vašich životů pro bej s paďoury. Přijďte 

někdo v pátek 20. t. m. mezi 18.—20. hod. {nebo 

nemúžete-M, tedy v pondHi v tatěž áobuD 

k ortoii, abychom se mohti seznámit, umluvit 

slezinu a domluvit se M společném postupy 

Za „Toutaví vtky" Jim. 
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M a l ý 

oznamovatel. 
(Slovo ] Kč - Pro přcdptdtitele a 
přispívatele 70 haléřů Tučně tištěné 
slovo dvojnásob Obchodní inserty 

podle insertní sazby.) 

MALÝ OZNAMOVATEL OPATŘÍ 

VÁM VŠECHNO! 

PRODÁM CHATU v Podkozí, 3X4, 
zařízenou. Btižší u B. Sirotka, dřevo-
skíad, Bubeneč pod A C. Spartou. 

i 

mpské 

i jjedno§!žwé kostry 
zhotovuje Boh. Sirotek, 

dřevoskiad, 

Bubeneč , Helcrediho tř. 

u Sparty. Telefon č 354-23. 

KAMARÁD!, NAVŠTÍVTE MĚ! Pro-
dávám dobré gramoiony a ještě !epši 
desky za tevné cenv. Nové desky 
)a šlágry 9.90 Kč. P i h e r t. Praha !).. 

Spátená !5. 

STŘEDÍSKO TRAMPĎ — Bartůněk. 
Měchenice. 

STARŠÍ ŠATSTVO, obuv a veškeré 
odtožené věci nejíépe koupíte i pro-
dáte u „P a r t i e". Praha V!í„ Beí-
crediho tř. 40. Ceníky vetešnického 

zboží zdarma. 

KANADKY ía vysoké 260 Kč, po!o 
195 Kč. J. Ská ta . Sm-chov. Šteiá-

uikova 23 (u Anděla). 

CHATA na p rode j . Zn. „2500 Kč". 

VZDUCHOVKY. PÍSTOLE vehni vý-
hodně V y s k o č í ! , Smíchov. 

Patackého 2. 

KAMARÁD!! Kanadky. kedsky, ía a 
!evně. koupíte u J. Hornoía, Praha 
Ví!., u Htávkova mostu. Stanice 

e!ektrické dráhy 6. 8, !2. 18. 

Prodám STAN jehian. Zn.-,,150 Kč". 

LODĚ - ŘEPA - BRANÍK, proti 
pivovaru. Teíefon R. F. 1)63. Podoií, 
Riegrova čís. 68, P ! n á z á r u k a . 

Prodám novou KYTARU. Zn. „Í80 Kč". 

18!eíý TRAMP híedá TRAMPKU 
menš í p o s t a v y . Chata 20 km od 

Prahy. Zn. „Vlasta šerií". 

O s a d n i p o š t a . 
Halo, Johny Mercedes z Hamburku! 

Za.iisté, že čteš ,,Trampa", avšak mrzí mně, 
že jsi se dosud po mně neptat v sekretariáte 
klubu námořníků v Rothesoodstrasse v Ham- - , - - „ , , i ^ r 
burku. Myslím. že jsi správnej Kluk a že se Svaty Kopeček u Otomouce do hotetu. neboU 

Olomouc, dne 3. března lMt. 

Ktuci z Olomouce a okoíi! 
Jsme z čistě paďourskěho kraje a ie nis 

moc máto — tuze málo — jenom dva. Chceme, 
aby nás bylo aspoň sto a proto potřebujeme 
udělati nějakou propagandu u nás. Ktuci drazí, 
jest-li nás dva trosečníky chcete zachránit, 
tak nám napište. Chceme udětat u nás trampský 
večírek. Napište nám tedy, kteří byste nám 
mohli pomoci v rozšíření programu. Vyzýváme 
všechny osady z celé republiky, aby nám 
písemně oznámily předem svůj příchod a ja-
kou věcí by nám mohli pomoci v programu, 
nebo asoň napište, v čem byste nám dvěma 
ubohým mohli pomoci. Zároveň po břiše lozíce 
prosíme kamarády Pražáky, aby nám poradili, 
co by se tu hodilo udělati, aby těch paďourů : 
značně ubylo. Kluci, napište, co jste kdy viděli 
parádního a zároveň jak bychom se měti zařídit, 
abychom to mohli též udělati. Ktuci z Přerova, 
Prostějova, Kroměříže, z Brna. Mor. Ostravy 
a jak už sám nevím odkud, napište, zdali byste 
přišlí, neradi bychom si zde udčtali btamáž. 
Bylo by to asi koncem tohoto měsíce, přesné 
datum ještě oznámíme. Metichu, ty bodrý 
kmete trampského národa, určitě to otiskni, 
nebo tě ukřižujem. Osado Port [kar a Toulaví 
vlci a všichni ťrempíři z Olomouce a okolí, při-
jdete v neděli, t. j. 8. března, dopoledne, Ht 

tady ještě uvidíme - Ptej se v sekretariátě hospody u Friihaufů Na ten hlt seženem vy 
Kotila. 

strašsc 2, tam visí i české časopisy, které na 
konsulatě nedostanete. 

Hopla. Hopla Hostomice. 

ru, joj, klucî  slepíme to na jarní stezince TOV 

slavíme, joj! Poslední Altajec-Bakunin. 

zatracení Toulaví vlci, jak nepřijdete, tak až 
Vás najdem, určitě vás odstřílíme. t vy_ jed-
notlivý kamarádi, kteří nemáte osadu, přijďte 
jistě, at ie nás víc. Domluvíme se na ten 
večírek. Já vás prosím tak. jak jsem prosívá! 
toni po mámě kačku na „Trampa". Nenechejte 
nás na ty parádní dopisy dlouho čekat — a 
už pište . . . Melichu. kdybys to v 10. čísle 
Trampa neotiskl, znamená to pro nás smrt. 
Udělej si to, jak chceš, ale být to musí. Až 
jednou přijdeš k nám. dostaneš za to chrósta. 
Kluci z Lipníka, můžete-li, přijďte v neděli 
na tn „Svatou horu", my k Vám za to přijdem _ 
21. na tu vaši slezinu. Karle Kašpaříku, spo- j 
léháme na tvou přítomnost, chápeš? Kamarádi, < 

Srdečnej dík všem, kteří nám dali nažrat tady je pohnojeno, aby tu rostli dobří kama-

Riší ty taky. Ahoj řvu. Šakal. os. St. Lucie. 

Kluci, tak se mi líbíte. Stavíte v údolí ..Love 

volají dva trosečníci. Kluci, kteří budete psát, 
pište na adresu: Menšík Stanislav, Sv. Kope-
ček u Olomouce. 

Divokej Fatty (a třeba i Kaiištejnskei). 
..i-mj UMU., tnu^. Hele"ď{. hošu, ač tak přesvědčivě píšeš o 

vás - ale siovo k vám. Znáte poslední udá- zuojemskějch trampech, myslím, že je málo 
iosti naší osady. Tedy upřímně!! Kamarádi znáš (poněvadž jsi tnezt mnu pravdepodobne 
kluci!! Nenechte urážet náš čistý tramping, nebyl). Pamatuj, ze je v Podyjí dost sprav-
Víte co myslím. Chcete vědět, čím máte tram- "eich hošounu, ale ty jst nemel příležitost 
ping bránit? Ignorujte prostě ty taky ..tram- ie Poznat, a to proto, ze nasi kluci nestaví 
py". Zažeňte tv vši. ty krysy, kteří se pode osady u siln.ee, a am turistickej merkunk nc-
jménem tramp k nám vloudily. Ten kluk \ede do jejich osad. Jsou to kluci, kten ne-
v těch kanadách, nažehlenejch goifkách, v tvr- chtě; bytí obdivovaní padourama a Proto vy-
dým límečku a kravatě, věřte, nestoií ani za Medavají místa a kouty v Podyjí. jttere by jst 
to. aby jste do něi kopli. Nevěřte, že ten, kdo . " ^ o natezl. Neozvali jsme se jeste nikdy, ani 
má čistýho miltona a naleštěný kanadky, že Myž Kalistejnskej psal poněvadž ten poznal 
má též čistý srdce! A tv „Šavle"! Nemysli, že skauty a ne trampy. Skaut který mu o Po-
tramp, dobrý kluk, musí mít golfkv za 150 Kč. dyjskych trampech vykladal, podal mu spatné 

N á s i e d u j í c í z n a č k y mají 
k vyzvednutí dopisy: „Tři" sedm, 
„2—3000" šest. „Dobré trampky" í, 
„2000 Kč" datší dva, „Daisy" 3; „Dvě 
kamarádky" !, „Neroztřískané" da!ší 
jeden, „2500 Kč" jeden, „Osada" da!ší 
dva. „Co!t" dalších dvanáct. 

Věř, e kluk, trhan, bude u mě v osadě při 

kluci! Klacek a hůl a příště spotečně ,vítat" 
úvalské taky trampy. Ahoj zasílá 

Vlasta Šerií „Love Cal". 

Kamarádi! 

Nenechte se nikdy ovlivňovati různými 
taky-tranipy, kteří by nejraději zavedli do 
našich řad kaprálské komando. 2e takového 
něco existuje, je víc než jistě Povím Vám pří-

tisudek: Na Dědkovým je chajda ..Rujana", do 
které chodí veliká paria kluků, kteří jsou velice 

nevědí, jsou-li trampy nebo skauty. A tito 
dva „hotentoti" dovedou svými skautskými 
povely a kázáním překaziti všecky dobré 
úmysly druhé většiny. Jejich blbé skautské 

informace, podle kterých on naše kluky po-
suzuje, nebof jich není jenom pár a rovněž to 

„šerií podyjí". nebof my nesuesem žádného 
suvereného pána nad sebou Tak si to vem, 
Fatty i ty Kalištejnske.i. k srdci a neposuzuj 
tak příkře. S láskovným Ahoj' „Poustevník." 

Do „Rudé tajgy"! 
Nejen Pepíkovi z Modrých dálek, ale i ji-

ným smrtelníkům se ještě stýská po tom vašem 
ohahovi s rozkošnýma očima. Ozvete se přece, 
wolkerovskej fantasta? 

Johny — Mercedes, Hamburg! 

si rozumíme až příliš — čekej dopis. 

Johne! 
že je blbý koupit pro naši 

'e „befe s" isou všemi ax úzkostlivé respektovaný chaidti ..Rujanu" jenom jedno číslo „Trampa' 
Ší * vykonávány. Mam . příležitost, do jejich Co sme ale měli dělat, kdy/ více kluků uedo 
x: života v chate skoro každou nedeli nahlédnouti, . edlo číst. Nvní isme iiž tři a doufám, že ne. , ., . . , , vedlo číst. Nyní jsme již tři a doufám, že ne-

,nemuze se me sroynati v hlavě, iak btn^ to dlouho trvat a budem ho odbírat 

Osada Merridona pořádá ve čtvr-
tek Í2. března v Národním domě na 
Žižkově trampský taneční večer. 
Jazz Síx Boy s Band. — Trampské 
písně. — 8 hod. — Vstup 6.— Kč. 

může někdo takový kluky, kteří v chatě ani 
do kamen nepřiloží, — tak poslouchat;'. Již ně-
kolikráte jsem jim prostřednictvím „trampa" 
psal, ale vždy marně. Ano, slyšel jsem i úsudek 
o tomto, pronesený oněmi „vůdci", a opako-
vaný druhými. Kluci z „Rujany", volám 
k Vám [iapo.sle.dy: „S novým jarem — nová 
práce". Víte, co to znamená?? U š o u n i ! ! 

Johny z K. 

všichni. To víš. někdy se i ta kačka blbě 
schání. Ty „tríploušku" nám nadáváš ,.poldo-
yáků vyválencjch" a rozdíl mezi námi:je asi 

síejný přání, aby z nás ráčí byli .ušouni 
ušatý", jenom ne „Honzové nasolený". Johne, 
máš taky svoji chajdu?-Pozvi nás taky jednou. 
Zaručeně bude „srandy" kopec. Ahoj! Joe. 
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domácí koncert 
Kdopi právě týrá Mavír, když vousatý pám po-

tichoučku, po špíčkách kráčí sálem. Profesor 

Hrozný. Nikde není voíné místo, než v první řadě. 

Dojde k němu, jako na omluvu se představ! sou-

sedu: 

„Hrozný!" 

„Opravdu, k zblití!* eo. 

U vody stojí Mouček Udí. Johny, který 

jde kolem, pitá se jednoho chlapíka: 

— 'sím vás, co tady dělají? 

— Ale, hledají utopenýho. 

— A nač ho potřebujou? Redskin. 

— S í e čne , p r o s í m oóy, ř ancu / ře pomät-

i e / ^ j á m á m smatřeA. 

morgon ze ,^eamewH ; 

ž i ^ o í v e z h r a f h á d h 

Siiniee. Praek a &:ié parníky. JVê osečHd s^uka, 
okfcšiH/id zem:. Siance snaž: se mís roz&odař svým: 
paprsky. — Modro o&zora /e nasiině roz&razdéno kon-
iaram: kor. — Reka/ Osiepa/e nás svým: siří&mým: 
paprsky. Svdd: nas. — .Rve se se siancem. 

/deme... siaie... r/odma, 2, 3 . . . noky se přní kiio-
meiry... 

Por. Cnava. Žízeň. /iiad. 

Prack, painíky, ies, aaio, kiad, reka, žízeň... sŕaie 
vpřed. 

Pozdní odpoledne. — Siance vsfoapiio do výiaka. 
S/'ížd: ďoia pradče/i a pradče/i. — — 

O&zor kai: se do závode. Do mikovéko zavo/e. 
Příroda svrasŕaj'e ivař. 
Popeiav:... 
Kra; iesa. ^ koiíky, provaz, ŝ OH. 
Pramínek, dřív:, rá&ordk. 
Ta&orak vypiaza/íc: /azyk na p a d o a r y. Ukaza;'e 

svo/i radOK vý&o/nosŕ . 
Koriík — voda. Var. — Kovové va/íčko se aiopiio 

v koiiíka. — Voda dosiava žioaŕenka. Ča/. /frnek. Kosika 
eakrn na /azyka. Srkáme. Norky ča/. Do&rý, síadký, 
korký...ČA/. — 'ď 

Dosi. Ko/Hk žízní. 
Ckvíie íieka. — 
Dvěma mienkam žknoa rozkošné kíavy. — Laiky. — 

Zpívá/: sípavoa písnička. 
Aíy ne.. . proč? — 6'nava — oiapéiosi — myšienky. 

Aíičíme... 
V očíek nam dokasrna ia&ord&. Opéi koiiik ar voda. 

Voda — vrak. 
Skočiia ckrivé po své o&ěii. Sípavý, zío&ný ^ón 

vraždénéko okně. — 
Mezničiia /e/. Sama se aie vypařiia. í/&iia ra&oráč na 

povrcka. 
Vespod v š ak vše r a d ě žkne. 
Tma... ŕma. — Aíikoviié obrysy srana. — 
Tma ivoří špaiír víiěznéma kažeRt eíekirieké iam-

pičky. — 

Šasŕoŕ sianovéko piaiaa. -— Deka. — Že&ro pod 
kiavoa. — 

Oddyeknai:.... a akóó/... '&roa—'e.... 
Spánek vířéz: nad čiovékem... 
Afoe vMdne... 

J A R O S L A V Í E F L , 

PRAHA '., KaHova 29, 

zhotovuje veškeré tisko-
pisy vkusně a ievně. 
Trampským k!ubům a 
osadám zviáštní teny. 

r a z ď a v e M r š o ť í c í c . . . — 

zaŕčent pacAaŕeŕe je vypsána obměna 

Xč Í000.—. BuJe-í: oááno více síejně 

poJezře/ýcA^ r o z A o á u j e í o s / ' 

A. 

První valný potiach trampů v Plzni koná se 

dne 14. března o 8. hodině večerní v sá!e u Kra-

mářů na Nepomucké třídě, konečná stanice eL dr. 

P r o g r a m : 

1. Trampský pochod. 

2. Vilém Šašek o trampingu. 

3. Volný potlach. 

Účinkují osady: Piia, Mravenci, Vyvrženci 

z Rokycan. Veškeré smokingy, buřiny, lakesy, 

íraky, psí dečky, krabatle a bí!é obojky odneste 

14. března o 8. hodině večer na půdu a dejte co by 

jeden to by všichni zazářit trampským barvám. 

V s t u p n é d o b r o v o l n é . Ahoj! 

Udivený akční výbor tramiPŮ v P!zni. 
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— Proč byl poslední „Trampi tak 

vybílenej? 

— To víš, před velikonocemi, to se 

bílí všade. 

Polévku vždy na čundr si vemte, 
aby byia dobrá, toho dbejte, 
také uvařená na to tata 
atoujedrštková 

„PERFEKTA 
BOHUSLAV NOVÁK, Praha-Karlín, Zahrada) 7, 

Telefon 294-14. 

VoAny s Ferrym jeJou po špatný stí-

nící, <%yz sí Ferry t^oíf/eAčír 

— ^rMCÍnáíŕyrgí^ sou řo afe cesíy. 

Dtuítn se, že je neJá papež zrycAfot/af. 
— Prečo papež? (ftot se /oAny. 

— DyA; přeci ošecAny cesřy veJoa Jo 

Říma. ReJs&in ze Seamet^M. 

HBľaam 

Inseráty pro „Trampa^ přijímá vý 

hradně naše insertní oddělení 

M HERMES", 
Telefon 38 666, 

Praha-KayMm, 
Paíackčho 1.1 

— Nic není lepší, než vepřová s kned 

líkem 

— A já ti zas povídám, že vepřová 

s knedlíkem je mnohem lepší, než nic. 

T o f e 
vykřiknete, až uvidíte W A L T N E R A , 

jak roznáší drštkovou polévku, znamenitou černou 
kávu a Prazdroj. Jsou tam tři skvěli muzikanti a je 
to na Staroměstském náměstí a nároží Dlouhé třídy. 

Podařilo se 

nám získati 

1929 
Čtenáře prvý 

ročník „Trampa" a prodáváme jej po 20 Kč. 

Pospěšte si, na skladě jest jen 8 výtisků! 
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