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ŤR§}ip 6

V Prazc tlnc 1& břeata lS0.

panc rcdaktotc!

Přijměte, prosím, moji aruluvlr pro dnešní večer, a vyřiďte taskavě
hamarádům, kteří se u Vás sojdou anebo by sc. *jítri mě{i:

Dobré snažcmí netrí vždy dbbře 1nzumváno a rlsilí Ťnamrpa o dobro,u
věc }rodí se občas mnohým k všetijat<ým pláoům

Stříbz,ňáka zrá-me již několikrátc:
*dyž aím před čascrn nadáva{ -
lcdyž nám (bez úspěchu ovšern) pochůeúoval -
kdYž nás zaovu nalxdá. ,rr'í

Otrcky, i<tďí wá jména (i když jcn v tjtrúrr srých osad o jicbž
§isteílci se pochopit€lítě Ee§taíáínÉ) dďi tomuto .tisku !r disposici,
rrezahrrrrujvone do svýc}r řad a není proto tietn Sz nad jcjich zto-
tři]ostí.

Ťrarnp není tíš progradr a naše hnu,tJ není Tmmp. Neboť jatcé-

laoli wstředěn{, třeba i ideové, by bylb cganisďním wa,/clo
a pro rrraší volnost leexistuií hranice jai(éhol@í.i únsz€íxí.

Jsme svbbod!ými lidmi individuálníhp ťvojc a žití. Or8:anigujc
rr,ás jerr drumost a. pochopcrrl ve voloé spdečeoství volaých,
ktgři ď o svém životě ýyráyějí.

Vyprávějí a píší -
Ťramp jc tedy alá,š hlas, našc zpověd druha dbuhu, a y nyrrější

dobe podivné paďourďé dernokratičmsti, i aái obtrájce.
Pm nás je tralilping věcl neodo}atelného vnlá,rrd a úplináro ode-

vzdriní. Jiným byl tm€ún v olru a dnes je rýnosaixrr nadějí. Neboť
již nás vď,ejnost nátotrik eháp, že dobrotivě parceluje netáclcou
a pro sebe nezužitkgrratelnou půóu a pachtujc ji oebo pro<tirá
cašim ,hochůrn"

Dobrovolné besedy tiskrr, iak jc v sobě lhrnrí Ťrarrrp, Dudtcž
našim progmmom spdlu s bcsedami u ohňů a v osadác}r i po bu.
doucno§L Ťrampsicá ,scéna brrde oám žirou abccedor !ášcho pod-

aikání,
Smávali sc trín !řGd l€ty pío kanadký a bachr,a,té La:lhoty. Na-

d"ivaji nám, nepístcámc-li @c fl<anranda kohosi,
Myďírrr, že sg m NÉ vyílákámct
Budemc dobrýrni &!uky a karnarády - a nobnr,cbrrre:

náti přiralrr íatco aěktcří ,,inteligerrmí a rrká,aÉnf' ťl€tní€i.
- iezditi na ,tramp v lcožichu nóo v lakýrkách a chlernstali

srcji <lpnýštivoď a zpu!ú§gt jiným pod ms i rra odiv,
nebudeme p. Sti{brnérrur. panáčhovati pro jďlo oskrí prospěch,
povňsíme si ,ta,ké zábavu ,§€jdí€rď' do kankri!íčkur (0,0)

u našich cJháť
Budtrrrc ovĚem litovati, žc rcmárnc t€,ké bbatě dotďvsíé !a.

íoa,iúy.
Kluc i,

Scházíte se ku práci a Tytyču,jetc soěrnicc po ifu!ší yýyoj 'g9é}to

fiďor.
DohodnĚte se razrrmlrě a přenešťc palc práci p,ío úej do svýcJrosnd.
Pozdravujte rršocky v osadádr -A parotujtg si, že nebezpečí ,,paďorskébo mo{oclra" sa déíÉ

ršude do úašiďr samot. často i a pod,pry ,,wřejného mín&ú""
Pro nás není proto stilížení s kýmkoli. - Jsne jgilině pro radost-

nou práci vlastního usilovánt z o'íž vaiklo naš€ hilťtí, ryrostly
naše osa,dy. Která stvořiia i * Ťramp.

Ťím ayslírn je formulorána ,i oa"še builruucopď, úEbo{ kaž<}ý rozvoj
a vývoj, jenuž buderne upřímrrÉ aaponá,hať, brxle pryv,cdro v pu.
hlasu § totJtb átdadní oaší pravdou.

e
Prabe doc 7. břcaa 1930"

Kaoarádi!

Já, Franta s ,,Osady ďvou vrthď' Vám v prraí řadě třísaňán
ia napťosto neznám ani Metiška, aoi Ingdmayet4 žc jsem vo&t{c,h
ntpřilial žádnou ťrplatu, že s€rn étě ani oohou n4ácbon{ do
ř€dakce .,trafirpl" e že vťrbcc uevín csli ty cbúapi §r laďi úebo
Hloši"

Surmou, nebru §c v§ jejich Dlograía r dúrodů ,,zištaých r ne,
čostných",

Cd[<ová úp,ra,va a vobsah ,,Ťtaclga" jc de mýbo aáloru ůplrič
v pořádn§§"

Z ankcJy; lal§ má býí ,rTramp".
E9li Váún něco nwotisknc, uanejtc situaci reila.ktora, ktcr,ei m4

§lepit člslo s příspevků a y těch příspĚvkách je jich půl vo jodaý
a iý samý věcí, vo chlaslu nebo vo řárl&rí. Ndbo taky se eeido
trcet básJ w měsíci a kanadský policiji.

Yá chávu přesvědčení ka'ždýt§ roditele, žo jeho zplozenec je f í
a že jeho táta je sejí, ale pochopte kamarádíčloové, žc tlanpa
nebud'eš číst jon Ťy, a ta Trcje Irrrka os to íra ní složil. Každej
čl,ověk má jinej ůsudek a lroto §e Ťy jako jedinec podřiď a zkul
příště napsat aěco ieBšího.

Zemyslete se kluci ned tím, co vlastně íny tnarnpo,íé clrc€íne,
a co je to vlastoě tramp? Nejsmc tuláky bez dmwa ja,lao ti, vod
kerejďr sme si vzali lnéno Sme ale přesycený špíao,rr aašeho
vokolí, sme ánusený politi}ou a klábosem vo vlasti, sme votráverrý
smradern dílcn a puchem ybňavek lidskejoh winěic

Máme až po krk všch jubilejí, ,ale taky všrch demoostrací"
§tydíme s€ ,á to, že se uám někdy třesorr písty a pruto lltíkáIrtě

1an, kdc najdemc §ama 98ba Do příroů.
N,a ůo mi ještě může aěkdo říct, že múžeme bsit §tcaúty, i&risty,

mkoly, vor{y nebo v těn*vičaej jodnotě a třeba ri ve íederaci.
Ále já řikám. Ne.

Ťramp je dítě a produkt svojí doby. Nechoeruc sc spoůčwat
a pliváme na politiku. Sme všichni proůetáři 8 po dřině elýho
:tejdna clrceme si vyčarovat tnr áaťoa ,ilrrsi našďro roládí vo vol-
no§ti a štěstí.

V tejdrrur pracujeme, učíme sebe, i jirrý, vydtelávámg oa sebe
a .taky re jiný, a'le občas cheme na to všoclrtro zapomeílorrt.
Chcome sc ď{ct,a řvát u vohně, chme sr{j vzdor a svoji Ýrpouíu
proti lživý civi}isaci a mráloe vyhuiákx do čemý rni, ehcme
srcje tlěvče libat pod baldachýnem hw&d a átlačit do rrejzaššiho
kmtka mozku tu nryšlerrlku, žc zljtrz budeore pakovat bcdny, Lrájct
podešve, sbírat špendtíky, prodávat mody a dřít chemický ímulky.

Naučíš-{i se chápat tolrle pak si človék aáš. !"šechao vostat!í,
co trffi{, má v sobě, přídc camo.

Všimněto se &luci, žc člor,ěk, a vůbec lsažtlá živ,ti bytoct, 9e při,
způsobrric svýrmr vo,!clí. Vširnrrětc si zjernr a c,lrryání Lrejčího a
ření{<a. Ťak to budc i s Váma. Nic tak aepůsobí vobrazem k}idu

a paslrpcrý síty jako les v noci. Nic nepředěí ve svý milý, veJóný
kráse hvězdnatý nóe

Kotrř tvýho táboráku sc ysáknc do twjďr hadr& i ib ,tvojí duše
a síla těch jedlí přejde do wejch sra,lů. Išlid hvězó a tiehej let
avatojánskejotr mušek Ťě to n.uči, i* zEjtra dáš na silnici starýaru
vágur,vy všochny svojc rotky a žc bude§ litoÝat, žes někdy ublížil
svojí Máně, kt€íá nak tiše rpí za tebou vc staou.

život ale retrí jefldn voda, vzdrrdr a slunce, ia,k rc to napsárrr
v některejch lázrrích. život potřcbuje se smát'a nrluvi,t. }ináč by
nerná ceau. Musíme .syoji íaalolt salětrovat jinýarrr1 aby aás víc
iěšila,

No a teď gtr€ rt toho. Pí,bto s€ sdruŽ,ujeme Y osady, píroto saa
taky po,lBd pero, abych psal tento ólánek.

Proto vítáme myšlen&u trampský scény a proto ncpíšu óo žreaÝbq
lugtiokýho tisku kritiku aěčeho óernr aerozumim a rc ěem gem ce

nepřesvědčiJ,

Dyž ta ,,fcéna" buě blbá pak tlrra!,t mezi prvníma, t<erý brdou
pištět. Bude-lt méé blbá či dokorrcr ftipoá, brrdu řvá,t na§eoím
a vyvolávat ty Liluky pře<l opootr.

Ťak j€ to taky s Váma, yy rcd3ikce ,,Trampa". Vypískáac Vás
tcprve až zblbncta

Ťeď jc ale ,,Ťramď' sprárně vcdcoei a je to :rá§ trarnatád" V aěm
aacházírnc sama sebc a Vy d Eroje yyděláte.

N€ht€ ty zaelznať,ý prinadoay a grry€rtrampy, ať ri óát ra,
počítávajl roje ráečný iéta.

Našim kamarádem je každei, lqlo gc súčatní aašeho rpůwbu
žitota je.k sem ho popšď. Nepstří,li mezi aás pak ém r.teče

a bude drodit ú teírisoyou rakctorrn ye §votojáíis,kých ptoudmh,
budc mít naže}r]tený puky a zaslechletg jak sťaršlnu párcvi v bílýďt
kalhotech vyprávf: ,,Hlbďtg pa,ne vrchní ra.b, my gtaií trampoyé
už wymíráme" Ťoh,le, o sc dnes dějc, dtív nsbyro. Tb jc &teg
pělrrá 8Éř."

Nechte ho vola, td,uei. Nahořc scm Vám popsal co sot! to tťampi.
To co §tc reď po*ali byli dva praohprďošipaďotrrský.

§crií Frentl - DÝ. Ýrchr.

Ročnlk il. V Praze, 2l. března 1930. Kč !._
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§tal sc malét
Yy v§ichni. kteří jste nedoetali minulé úslo -Tr.--

pa]|, nelkejte. Je to marný.
To mÁte tak-
Jelikož demokracie je jenom jedna, litovali hořce

minulý týden ua poliCii, -že 
ismá jim opomenuli po-

slat ,,Trampule" k censuře. A ani byste ner,ěřili, jak
je to dojmulo. Ihned rozestavili štafetu strážníčků po
naší zlaté republice, a ti se chudáčkové museli vracet
s náručemi ,Trampů". Tím tedy současně,odpovídámea ual uugul ,, r r quPu

na dotazy tiutt, ]iteří se houfriě dolazovali ,i, red_akcina dotazy kluků, kteří se houfrrě dotazovali v redakci,
co to mámo za blbý kolportéry, kteří jim nechtějí
orodat ani numero.' živott je sonyboj. Sebrali nám ,,Trampa" za to, že
isme chtěli být lovální a otočili sauneřinu šeidrem.
Lteré .r, předv'ečer'narozenin presídenta napsalb ,,Jo-
sef Nohý1 se zasloužil o šejdtém", na Stříbrného, Ne-
věděli jsme, že co si pan Stříbrný dovolí na presi-
denta, to že si my nesmíme dovolit na panír Stříbr-
ného.

Ale, co íe pryč, je pryč. Když nás bude někdo tak-
hle učit demókracii, tak holt se jí naučíma

Tohle je tedy smutná čásL
A nyní trumf, červený sto a eednu:
Počínaje příštím číslem, (pane Stříbrný, držte gc

klandru), vychází ,,Tramp" týdně, slovy t-ý-d-n-ě,
v lepší celkové úpravě a pouze (slgbikujte si to!) za
padesát, slovy 50 haléřůl

Utřete se.
Tohle, kluci, není žádný aprill My víme, že z lobo-

dle dostane moc lidí psdtník a planý neštovice, ale
nán je to fuk.

My-jsme si řekli, že budem stahovat padesátihaléře.
aby'je lidi neMzeú do Forbesu a proto jsme to uvařili
tak horký.

Kluci, slečny a děvčata, chopte se per a pošlete
nám: návrhy na zlepšení obsahu, fóry, články a fo-
tografie, protože toho budeme nyní moc potřebovat.
Mý toho',,Trampa" neděláme, áClelte si ho samil
Když něco zbude, to víte, že la žáďlýho nezapome-
nem. Tedy: řvete po vlastech a luzích, na pokuty vám
přidáme, a jděte ilo toho tak, jak do toho jdeme my,- a komu se to nelíbí, čepelem v tu zrádnou hruď.

Ty dvě koruny, co měsičně ušetříte, věnujte dobro-
činiým účelům, ale víc piv si nedávejte. ,A teď už taky
můžete posílat dopisy řódně frankovanél

Tak tedy rukulíbáme a na shledanou za í0 haléřůl

- Franto, tuhle mi jeden panpaďour povída\ že
mórn interesantní ksicht. Nevíš, co to je?

- To nevím"

- Jó taky ne a proto §em mu dal pro jlstotu přes
hubu' 

Luele.
E

Kom ri zaicdcš o dovolené?
Do vlasů l

-

>Tuille sem si, Iožkd, tunhuaila kluka; ale my.
dím, že ho nechóm! Von se až mpc nópadně po.
dobó jeilnomu nufunýmu filmouýmv hercill

>Doool? To je přecc íoin!"

TR&!lp 6

- To le lrá|etný, mlrúíc, lalr w tlal.dýlro íreíllel
-'icdívúóiě, re ,c lnrcrruli llalr.

§ll aua ffampové§ll dua trampové přes láuku.poyldá len druhei l
- koukei. eště §mé tudy nešllt už tu nenl ládný zátrradlt
E SkunL

- Ja bysem p]o3il jedny spróvně idoucí
hodinky přer čas. E

§,oul.l, Franto, já dybych byl holičem, tal
bych důsledně všem paďourf,,,, dělal na hlavě při
ftřihání schody. -???

Aby jim vrozená, dědičná blbost, dťstojně už
idnou mohla vy§tupoyat z hlavy. fal-

>To je těžký; dyž oon
l Matky Bóžíllj

je to celej ,,Zooník

Lord.

Tomu neuěřím, že by se někdo m.oh otráait tím
skelným praškemJ

2?2
Ió znátn jednoho, ten ztróxil čtart kila střepin,

řizek z kráay Ungroué a ještě se uožral polil.ůrou
tchótu Micky a je turt hod,ně zd.ratlej!

Gogo:



TRnilP 6

lngclnraier:

§ud'te m nQ lrama]ádi
Byl isem oileilóona praobyčeiný srabík, Plahal _j_sem,

*arž- Ái" *-aÁi do,"uitla itlouĚu štěňata, O sokl no-árár*"'ii* 
i" tlouk, Iaké to ilětó slinstuo - co s tím---'iiiiii iy' ,, nikilo--nekoupil _ jso_u _.to parchanti!

a ,iilt-o.-i*opku? Hrůza ," áíoot - hoilina - a ještě

ae hýbají.
Jó tlouhl a z těch malinkých čumóčhů tryskala kreo,

Pl;k"Í--ň;*,- 
"Uy 

-io 
níhilo ieaiilěl. Dl:akrót _ilo roka mi

;;;á'"'Uit'rjoke, nebol ěuba je neuilržitelnó, d,obrého-iiěii 
iá.aUa' - i aždychy jsou to lenom parchanti,

Á móma iloma lroínčík netrpí.

Diuný pocit, 
"OrU 

,ob'rirr'. )rU,, _to? Pocít plašioý a
t rái"t' pit. !ánom jsem Ó tom, slýchal: Pana .uěitele, pó,_

i"ii,iti""aoÁolnici', nebo nějakého ozbrojence! Ale ió byl

"rrťiĚ 
-iZ -io 

doby,' kdy si pro mne přišli, mótně uzgli,
oiloedli, pušku na-lafneno dali. A neutlěřih._byste co poton
,.-i""'"-iiiiaěh. Tóto, ltterý isi zle nabil tomu kluhoai,
iayZ i""' jednoho dne sešlóhál prutem, kdybys tak na

ně mohl!
Za ucho mne tahalí, pohlaokoxali, do sklepa _zauí,eli

a kus plesnioého chleba dali. Pak nne p_o ežecífóhu no,
iiii,-pťoiňoi šaalí bili, ps! tseleztóilných nadóoali, Ko,
iiiit'*i" io |rontu záoózli, ilo louží k sp_ónku uhlói]ali,
ňiii"^ ÁiliU.'Tepló ooila, poléaha prý. nglo na\niQ \e,
iyi-"i - to byl oběil - a pro ten ň choililo l obíailnóm
Íeřazení. Streíili mne, a já posltalcotlal jako zejíc zane,
chótlaje kraatsé sktsrny na sněhu.- i ieště isem byl iořóil srabíh, Milioí srabíků bylo se,

^"oi.-ji"té 
že se'ušiihni štítí utloukat o sohl malé pejsky!-Ái;1";i ;" ani neští,tili. Snail jsem se už ani jó neštítil,

Š"áUi"i pooyrostli. leilnoho jah tlruhého_ zmohlo _p!!řlení
,i 

"ioiort". 
le asi smutno- o kriminóle. Ále kdyby jen

,^uioo - le smrti nudno je tam!

IlIl' isme byli iako tí,
o ii. ile naše ňtl ězila',iin i,rriT,íi":Ťš'í:,{::i:í
brio "" fnnou a ió byl pes neihubenější, tistě že jsem

iLuóžil půl 'centi! HÓitňan Schulze _mne opomíjel_ p_ři

i"iiiiait chlaoců. Snad se ból, že bych se mu bez ducha
'"loZit o masitZ dlani. Všichni jsme byli oyžIata, Iedině
iiái", ten měl obličej jakoby tlyžraný, posaí,censllý, _o
ia" tiut si louilící. Á Óo Zrál? Nic * hrom hetynka
';it"o'Í"ni iruzi. AIe ten kypící obličej si zachooal až d,o
'áoby,' kdy se stalo něco, Žá co chci být tramp.ským tri,
bunólem Eouzem.

Miny praskal, , orir;:"h nocích a .to _tselmi znet,
,oriaÍo ieitmaňo ScÉulze. Bylo třeba esíce |ace.k pro ukliil,
nění a tu Franta se stal oiloženým |achooacím panáketn,_

schulze byl peraersní, ne oůoh do té míry, aby sí rozbíjel
ruku o tákoii t:yzablý obličej jaho mám jó nebo kama,
róili. Franta áostal ticku a upaill. Hoši hó odaedli a já
pak o něm neoěi].él tři měsíce.

Tři ilny ilooolené Oon"}*irO, 
'n' 

yaěíly, abr z9 ryy1
utikt ,ribik a jeho tnísto zaujala krlselačnó bestie. Uaíděl
;iii rri"t". C'hodí po ncší oii jaho mótoha. Po pasleilní
'Schulzoaě lacce oytóklo oko. DůIek kryje póska a d,ruhé
;iii i"" n|k, "o 

jě třeba oiilét, aby se neieklo - slepec!
Franta se už neprótí ilo pole,

Byh takooó pr"ilraooa) )rO", nn 
' 

lsem narukoaal ke
aft' humpanii. 

'Míny zas jeilnou zuiioě praskcly, |rontl

I

ce začal,a hýbat a Schulze byl nucen orloukat li ué arigto,
kratiché luce o licní, hosti těch zbylých.

Zíeimé mu móselný obličej Frantůo lšuile cchózel. tó
isem'ae mu po ilouólené zazilól oproti ostatním nějaký
'ayspalý, éerstóý - a tak jsem tl pruýcb ilnech něholíhróte
hrtlócel ž nosu.

Illiny a granóty aoraaiti ) ,*r' |o|r. _Hejtman Schulze
nebtl'z ň;h. kňíí oíi sebemenší akdi řehli s bohem c, tlrá,
tili'se ze špitólu, hlyž bylo po ošem. Niko|i, Yedl dohonce
stsé lsoiókr- a bil ie- oo hubě. když tlillěl liknalsost.

Mthá Ěyla obróla* hustó, kdýž se Moshali pohnul.í h
iihu ořes'IJmrlěí Yrh. Postupooali té noci holou planinou
ilabě' posněženou, kiležto ió^ bylo obsailiti seoerní li,
siéru nízkého lesa a oyčkati jejich nórazu.- 

Sihulze lítal od ,oiaho h'iojákooi. Poshahooal před
Iežícími střelci a co chuíli byl lsystaoen hlaoni některého
z nás.

Ále žódný nespu§til, Mne ae zi!ólo, že tlojóci mu olj,
zuií boty.

Hle - 
jahý hrdína!

Moskali- něšli. Musíme opíeil. Á tah se šlo. Hejunan
Schulze napřed, za ním já, poille mne ostatní. Po hrótkém
t o§tuDu iime se Schulzem sami, ostatní přikryla mlha,
haaaň oii d.oacet kroků nás ilělí poille řiiěení tlýzbroje,

Schulze zmírnil ternpo. Bud.e iřeba garnžtur1 faceh,
jinak ti ulejoócí, ilopřeilu nepůjilou. _Iistě se teď zdstaaí,
obrótí, lrhne se zrát na pomalé uóIečníky.

- Tak si připadán jako Alexandr Dumast

- Elbe!
- No vóžněl Voui jemu taky jeho první rolnán

vrátili. Lord.
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," p. a 
" 
ď"iilÁiFiirl * ílii:ii l zóry.,, ..'?li "Í'n,"Ti: 

i,o"ý,lť"#'t ť f jii1
Kam deš?
AIe, du dělat sprostý slovo 

lacan
l

Přišel Fery do obchodu:
,,Daj mio matko, kaničky do kanadek." I

,,Prósím, mladý pane? ty clelší, nebo snad ty
kratší ?'o

o,Ale delší, delší, dyk
vyrostu!'o

já beztak ze všelro hned

Lord.

,,čoveče, eo seš takovej votlemenej o,
iednu stranu?"' ..Iá sem bvl na trempu v Polcku. U Zbo-

""i;á. 
A tam šem si všími že ie takle na jetlný

tabulce napsáno, že tu odpoěívají ty, jak_nám
vvboiovali svobodu. Tak sem si spomněl na
P"rahir, na varijeté, na všecki kafajzny tr_ bó;
ry a v zanícení sem se jal notovatito krásný
tango:- Yy tu klidně spíte,

yŠýýýý 
"e 

rriktly víee donu
nééééévrátíte . . .

No a von jeden vylez z hrobu a povídá:
TO BYSME SE VÝŠKUBLI!

ale řek to legionářský a vod toho try držka."
C

Který mecenáš by financoval výpravu _osady
,oPěti pretůoo na mějíc. Stačí tři mitiony. Ct na,
bídky p. uo. o,Přes noc zmizime" do adm. t. l.

l
Nad križovkou,

- Alíku, řekni mi ňáký díouhý slovo
na G.

- Gumma.

- Co pak to je dlouhý?

- Není, ale dá, se to natánout 
zdeněk

Staněk:

tt
:

mczl

5

,*-
xitt.
if

l(rállrorralrei l Heleď. (o úam úělá
lerr čovelrlrcn drrrlrci ! lc]crrándu.:-iltóú, nádu - lrirnlrvfovýr úalrlec
rclrr úo ellě nerlvtelt

Hcleď, hazuko, |alrc| ic rozdil
špagátem a pollanccm ?

t
No špagát rc přetrhne. T. K.

ar
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- A jestli pak víte, pane lesalon iakoi jc
rozdíI mezi zreátken a velkostatkeú?
- To teda nevín.
- Tak se podívejte do zreátka a budete

vidět jednoho, pak se podívejte do velkostat
ku, a tam těclr volů uvidíte víc.

íblreitc obaly §melolu
a přispěyky do TRA|[PA.

L.ím to kíuci ie, že nemůžu ve vlalru nikdy
naiít lístek, a prolezu áycky pět vagonů a diq
vám se i pod lavicc. ueu.
E

Jedoou ai *edl v eleL,trieo jeden tramp prnu
ceneorovi na klobouk.

- Hergot, nevíte na čem eedíte!?

- Yiďtc, že chcete, abych mluvil rproetě?
Pepe,

OčitÝ svědek, to ie *"n, "oTfiUšitý svědek, to jc ten, co to slyšel.
E Hobo

- Já rem ňákej ncrnocncj nr očl.
- Bolej, bolej, nalej hcmpe ?
_ Ani ná, elc nrr . n3 vld& honorář rr íórv.

6

BALADA

---

Břinkóm tiše do stnul -din a don.
Do hraje Inuoft zlcazhat
tb mon

BENEDA

Kannródi, hoši, braši,
písničkou Yám žalují 

-ťo čtyřech strunóch čaruji:
g duši mi etraší.

Čiató a bíhú, černookó 
-Tróaa xná ouóly jejích anaill

Nač uzpomínat?
Získal ji kamnr&d . . .

Na třech strunách lwuoří
crd,ce o lroři 

-Kraaaó ústa slibovala,
na šíji horkó stopa zraje 

-Do noci prapor kouře alaje,
do dvleka oiluál bujný tuar . . .

Struny duě mluaí po tichu
o hříčhu 

-Město z elaleka 7q1)6la|g -Zuoniuý n anTlon slibem blýsk.
Lačným je někily i štěstí ruúlo.
Surouým chtíčem kdos za óalcšr.l gtisk . . .

Na posleilní struně kyn y
zupíul mi nópěa prolrtoiú:

Sňíbrná jiskry olůtů hoří,
clvty se noří do stínů -u tóboróků šlastnou rodinu
nlobodný ruúrod trampů tuoří -Isem Yáš, kgmaródi!

I7. II.1930.

Géza:

Taín jcdna ínse generac? unrtle gnlná-
tům: Neaěříme už ani tomu, že p nrcniaěříma,

l

- Porlcelrnlr lerlrvňBor úv mál lrtehllalr ítldn| lolerlc.
- lDovol -: lrrl rnál Dlc(c íalorÝ pfiú.lcllrý
1!lrV.



Staněk;

ao

nocl tcn nářekt

Al,p zařualo nám Uokno. Lucle

urril Ir smrti.'Zl 6 mý__s p l e o y a t 9l_ !nglqa_i93. přstal pa v§e;

TnrrP 6
:

zA BLBÉ A §TARoŽlrxÉ pŘlspĚvrv
po§lLAME }loNoRÁŘr y naturaIlich:
láhvc mIéka, mincrálni vody a pod.

,,A kolik vám je let milostivá?*
,rŠtyrycet."
,,Ale nevypadáte ua to! To bych neřekl!"
,,No, viditi, mě to taky nikdo nechce věřit!'
.Já bych vám tal, hádal pětašederát!!"

Lqi,t
- Čt, pfosímtě v zimě topí§ když nr

nemáš žádnÝ dříví l
- Iá sc'hřeju vzpomínkama Lcciás

Z'n6mÝ spitoYat€l InqlDaiet pŤe§tal na Ý§e-
obecnou áeao§t psát a odešel Čo któšteiního tajemství.

Ylasta Bu}ion včera přeiel o 2t. hod"

l,e t6ž n-emohla ze sebe vypraviti
cni glůvka. 

_ 
DouíámE 

_ že _ 
příslušnj

Ie t6ž nemohla ze §eDe Yypral
oni glůvka. Doufáme, že příslui
!!ít4ž pdobn§,nu jl.r_$_.pglu

Ylasto Buiion včera přejel o 2í. hod"
lčerní partnerku ve hře ,,Aj-áj-aj" tak nešíastně,
l táž n-emohla ze sebe vypraviti přes čtvrt hodiny
ri glůvka._DouíámE_že_pFíslušnj }_r_uhy brzo učia

yečqr$ partnerku ve_ hře ,,Aj,

oříffi oodobnému řádění-pena Buriánď a současně
brc§í!!ě o opětovné po-Lóiání volňáslrů.

o
- Kdo vlc vidí lrolov€, tcn }do má lcdno olo,

ncbo dvĚ?
- S. ví, lr tln eo ná dvě.
- Str vrdlr. T9n co mó |edno, vldí u druhýho

dvl, l lrn co mó dvl, vidí u pnniho |rn |edno

|.
Pan RarelČapehtvprrll: lP oolilhy t lcdlné haply.l

Pan Rorel čapěk napsal: >P ooliIky x dtuhé h_apt7.1
To jlov úlě knihy 7e iloou kapea. Pt,óne ee K. č., holiL
mó šatů o kolik 

- je o nich ilohromaily lcapee a jestlí ti
o dohledná době ještě nějalcé šaty koupí, ěímž by rc poéet_
jeho kapet beznailějně ioýiil. klybych byl hrejěím, rclil
óry.ch mň la3y ollti na dluh, aai za hotooé - leila bez bapeil

+

§uiclka nán piic, že Báía |c r odbou,
ráuání Ggn paoti hám holoyě crnblyo.

letlmu Nooókooi
.|reriltoď Podébrodi1té oud7

! ; rMicájgant.

Kanw,úile leny, jtme lidi, hterý 
'iliono už o1palli zc

ntttimentalitlt. Ktat u ú*dy arud upothali o břečhóch
boletti a dz. ÁIe.uď jtml ooptaadu roclu rbbdli, 3roclu
rc zachoěli: Nale ceety rc hílžL

Á tu bych ti úiI řek to, ao ,c mczi ilrmejna clúapattln
mdůo lílgit: Žee mtň byl rcjlep§ím kamará&m a btóchou
l že jime tá měl úd jah ruúlohoho na goěté.

A proeít4 abyl něhily, o prózd,ných chlilkóch ozpomněl
tu mlž a ,.a 3! hamaróilchý léta l Poilěbrad,ech, Na našl
bohemu l podhtooí a tu chtlile, kly isma mžli h oeěeři do.
htomady ieúuho buřta. Na tulácký čundty po Cidlině na
pkničhy u ohttá, tu orgie říztlioýei fudel l doptolotlem
harmoúhy.

Yíilíš len1, tebe tú jlmc cylodili tu Ogtrooé Kli.du a
j6 muaim iešré sůúal'. Déhují tí_za otlý přátelstoí. Bylo
to nejhezě| tn co hily ozpomenu. Thknu ti ruhu a dout,ía
že tlíš, kde ie ham,aňil. Á oodpust, že už hoaěfun. Bylo bl
to bIUi, úy rc mď tarcj cynik rozbteéet

Toti
ftcllta Kor.al,

Trampskó kanadky
orig. anglický dulbox, nepromokavé, jazyky v celku,

#fiiiTdiřŤ#"ii?+# Kč l95,,
Pro iarní ser.onu orig. amedcké

KEDS a HOOD
Též poštou ír. ír. na dobtrku

Nehodtď se oyměntru

IRROSLRV BOHRTR,
nNGLIéKÁ oBt v, sMícHov, xÁonnád ta

llyšclr r
lakc|l

Různé zptóvy.
Yěer a o %8. hoů večerní ryloupil neznámý

nuž iménem F. .{. Longen Radlickou mlékárnu v Ko-
šířícť. Odcizeno bylo z51 l teplého mléka" 17% | sme-
tany a 20 lahví Jógurthu. Paóhatel byl dnéšního dne
dop-aden a v jehó Ďytě nalezen veškeiý lup'sscdlý.

Ťraxiekóu smrtí skončil nájemce kavárny
.Unionř. pan Jančák, který pg rozěilené kontraversl
i Frantou §ouren pil limonádu zo limonádou, až ge

7

/o%b-
O o oo1
óoo-"i
ooooo
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Do§lední čundr.|r 
(Dorko,něení.)

řený, nic nám vzaclu nekoukalo, boty se blanštěli že a6m
poil braclama běhalo prasátko, takový s:ne dělali přívě-
tivý ksichty a taJ< sme sk]átlali nejuctivějlší pokiony
jako nikdy před tín - a von aás zábava1 .eušus ráčil
laskavě vypokJonkovat ven clo toho óerstvýho vzduchu.
Tam se na mně Tonila poťlíval že se mně zdálo že mu
na Jeho Vejšce přibyio půl rnetru. Jeho milej kukuč ní-
nil říct asi točlle:

,,Tomuille ty říkáč šport9 A máme vůbec e čeho bejt
živý zejtra? To seš pišnej na takovýclle úspěchy9 Nespo-
mínáě ty slone na plnej kofák a n,a bačkory a na teplo
roclinýho krbu vfl,bec? Sekneme s tim blbým kšeftem,
prodáme ty masky ,a vykŇlem se na to,, viď9"

,,Víš Tonťlo, vono to pravtla jel Ále já ,tmím nejmi-
zernější noc prochociit fpřírotlě. Já virlrržím tejclen vo
pohleťlu do Sekaný z aleksanilrovýho mostu. Já se ne-
bojí:rn se fší aniš jinejch ssafců. Já trefím fšucle f saku
ať je třeba patlcsát poťl nulkou. To je taky pravda a pro-
to tě musím íict že ,holt pirandeli byl ša"Iamoun a že
zba,nkrotí,rne. Eele, já miluju počiny. Kašlu na konfe-
rence, vejklady z karet a rozumný úv,ahi. Narodí se ná-
patl, tak honem realizovat, ať aeuschne nejsoue eště ani
utrženej vot pupeční šňůri,

Co z toho bude, to je sidekáral Parc}a,nti se taki ro-
děj a strkaj se do nich ,prachi a neví se esli z toho bude
eclizon nebo klepetář, nebo páter vojtěch. Dyš pak něco
kixne, tak je ilost ěasu na úvahy, ty se dosta,věj .stejně
ve v}ídným pokoji jako f kriminóle. Tak teťla ,ilo toho!
Mně za války probáněl po egzecíráku ječlen pojevenej
obrlajtnant origináJně, tos nevirlěl. Ten mi ,ilal úkol po.
stavivše přetle mně ku,mpaniji a. zařval:

GRANÁT _ BUM!
Á tlyš sem zxéa| s explika,eerna, zhypotézana a eÝe,n.

teulitarna, vlepil mi poůJavek a řek rabych držol bubu
že lž je kurnpanyje na guláš, jesli si to vemu na ,svěclomí,
děIej prej honem, za,s gtan6,t,,bum - ,bum - bum! DěIej
a neěum!

Tak tontlo, tlneska je tady granát, sme lutkaný něco
urobit. Ale to tě povídám, já svou masku neprotlám, sil-
nici nezradím a na prahu zapomenu!"

Aš do přištího dne sme nrněli eště zaplacenej kvartýr.
Á jakej! Lift, to,peni centráJní, vo,cla stutlená i teplá
fpokoji, telef$n, pijáno. To se vám k]u,ci vosrclí q--it\
to ,bych řek, ale víra vaše vás uzdravilat

Jen sme sebou flákli ,na postel a uš sme spali jako -ani nevím jako co abych melhal - a]e hlavní je vlastně
aš to probuze,uí, přištího rána, správnějc řeěeno poleclne.

Koulrám ]roukám - e ja eééém v§$§puštěn! Tonťlovg
postel prázdná a ,na věšáku byl napíchnutej kus papíru
aa němž bil znázorněnej výbuch gralátu a pocl tou ilusť-
rací se skvěl nápis:

,,Granát - burn!!! čéée já musel něco udělatl šťast-
Dou cestu, poĚlu i clo bordeaux sprahi pozclraf. Naz.tl,arl

Tonťla."

Ze sna libýho rnně probuctili ukrutný šupy, kerý po,
fstali jeclnak tim, že po}<oj,ská ťukala na dvéře bo,tou
a ctálcje taki tí,m, že házeLu k mý posteli otrjemný za,
vazail,Ia, Bilo to právě f okarnžiku, kťly probudifše se
u uvědo,mujíc sobě že trčím v hotetr,ní cimře a že to
tudi,š vokolo mně néjni tro,m'lťajer, ta osoba si za.lo,žiln
ruce v bo,k jako na dívaclle a jala se nahlas tliviti se:

,,Jak to, že so,u eště tady2 Dyk je pokoj uš dávno
pronaj,atcj a voni maj ;bejt za horama visokejma! Ťo
so.u kufri novýho ho.sta, za pět mi,nut, přícle. Tak sc
zclejchnou - ať s€ to eště na ho,nem může vysmratlit!"

Tak sern si trxrmislel, hergot to může eště štyry rni-
quty l6že,t. ale vona tt svině sia,mskó na mně vocl,évřela
dvéře seč jsou ilokořán a zaél,a řádit kyblíkam& a sme-
ťákama a eště inejma nespůsob,ama.,

Co napla,tj robátko, mu,síš pliě, tlo přírocly, skautovat

8

Inglmayer:

bucleš v Bulorri a po,ille kůri stromoví hádati budeš ko,
likátýho clneska je a trYeba i na žýžali si zajileš, hoehu,
dyk je život ach talr krásnejll! ,'NeŠtěstí se necourá po hoiách, to každej zn6, z bí,
bliclrí dějepravi. Neštěstí choilí po pla.catým kraji p1-
řř,skýnr á -vihledávaje chudý čechové, skouši ng. nich
wou 

- sílu. Tak i rnně neštěstí nafštívilo f týcllo asfal,
tový přírodě a tejralo mně aš ,buch bránil. A,le ne,ubrá-
nil 

-a-já, 
-rěl hlÁ,t tři ctni a tři noce, takže seŤ _potl,

viživenlj a sláp.jsouc na duši štvrtej tlen fpaťlnu1 na
českou Ěo]onijif abi mi ctali buť práci nerbo ,nažrat. -Afšak neťlali-nic g tak sem tam se,knul štyri nása.tki
a z věšáku jeclný holce klobouk.

Dyš sem bit n,á schodech, tak sgm gi nislel, ty voůe,
to ješ claleko a co. ,rnepokraclešr" - ha? Pěkně sto alo-

pracoval.....- TydJe víčitki wědomí zg -rě virazil cloktor Novák,
J<e,rýmu se příčilo veškeú připravování ne §oucofský
§koiš]<i a rači se oclclal skautování ,po srci světa. Bil to
jeden z tlobrejch klultů, ,kerej se honosil tim, že jo., pa,
iízu šcstej rok ,,a. ,helejte kuci že seřn eště na uic ne,
málc" ,a frli to"i' ukazo-val tllaně, kerí bili co by hed:
bábičko.

Potkal sem ho na schotlech a svěřujíc s€ mu s tím lu,
pern, povítlá mi: ,,Ta.k sem ctej ho,nem. ten ,klolpas, já h9
poti.eUu;u pro jeclnu sple,šťuli. A ty násatlki si mližeš
naopat clo no§u a po připadě eště aěkam. Á moc ne-
voclmlo.uvej, nebo je, s teibe zejtra legionář, g to ví,š v
Maroku je hict Jo, co sem ti cůtěl, du zrovna s konzu,
látu, máš tam psaní"'

To psaní zahna,Io smutet. načl pozbyťím kloboučku.
Násatťi sem eště na schoilech zaho,ťlil. Doktor Novák,
proťesionálni flin\ rri .potřás pravicou a jechal někam
něco kupo,va,t za tu seknu,tou hučku. - A j6 běžel ng
konzutát. Kclo m.ě vůbec může psÁt7

aao-
Kuci nešťasný, aé abiste si misJ.eli, že taklo m,něi

s}o,nčit slavnej 
-irampskej román. -- iKam bi vás veclli

zvrhlý vášně!- Ale róvněš má.m ka]rr.kter ftěle & Detre-
chám- si vikládat vot Pranty l{ultly, kerej mně hnet
zez,aóť,;tku tohotlle vipravová:i ksnrlii urozil, žo btrhatnu
a tyju z nuznejeh tiampů, berour:e přc,ltrštěn_oj honorář
za 

-řátku 
dvace.t ká,ěí. - A gilo prej má číst takový

blbí slohový cvígrat
Smracli áatý, -to lrnáte, že to §ežl,lrt nemůžu a že

j,souc na,t svoj-e po_.ěri nóPišo roz}roř,ť:cnej, končim po-
ďeclní čunclr.

J'e to smutný. Já vůl počítám eo mi to vinese, s.!a;
vín v Krči vilu a myslím si, máš ťlvč poschoCí, ešté
ve štyrech ročoíkác,h po.jetle ,,Posieduí čunclr" a máš to
aš cló střechi zaplacený,. A teť voai mi to, takle na,
hnou a to je íšeóko záďuhou toho lotra Franty. Kukli,
Tv kluku ňusíš kakat tlo smrti zl6m*u7 žiictki a do
dřacátý-ho kolena rrusíš bejť samý rachityckí clětilll

Tak proto to psaní la iom konzulá.tě, to víte, inóě
bi tam nemoh,lo bejt, a cle se clr{l na Tour clu Monclo.

Psaní bilo přiroŽeně vot Ťoncly, kerej cloma zasatlil
,tři sta keřůcÉ angreštu a ha,nrllúje ve vĚetatech s ci,
bulej a ináč vše,choo zdtávo. Leě aj i pr-o .mlě f toor
dopiiu byla tbiláoholintla násrletlujícího znění:' ,,,, ,; co je cizina2 Bícta ,a hlarl a zima a fší! A co
je vlást máti io,dná2 Kafe, buchta, teprlo krbu roclinýho
á i ayS vo přeáubu vott ženuški néjni nouze,_př_ece, je,
rrom Šeš dolna. Přijeť, grejcari tě pučím a labocheš so
fpraze na magistrá,tě, Ň sem ,s fotre,m hutoril vo fšom."-Tak si přectafte, jak já smutně skonávám.._Br§e. yl-
stoupenej 

-ze třetího jáiu kadetki, sem znaěně inte,li,
gentní ď tak rrně na- tom magistlátě př,ijatj a. m.ljíce
ia šup voslrm stová,ků m,,ěsíčoího salé_ru, pojal sem ihnet
za, cioť ženu nefšeclní krási a půvabu ,a poille úsutku
ji,nejch heskou a tok sem f tom aš po krk. Yotl půl



o§uí do půl úřetí, votpoilettne Tůmofka, vďer čeká žena
a ohleba- sácllem, ba8kori, píchání aa straně, je"to§
i věčně pochcaná cerušk"a.

Trpkí konec, žoo, a7e to si viřiťte s Frantoq ten _mi
hází 

-kiacki poct nohi. Leč íča.k já se hanebně pom,stíml
Abisem aeíy1 z chudejc,h tramrpů, kerí sou samá flaaa
s tro§kou ioje, butlo .vicháze,t ,Poslední ěuntlr" v ná,
roilní politicÓ,' abich tyf, a poha.,tnul z tidi keú ma.j
řáeky šunki a krkovice. Politika je ěasopis, a co vi ste7
t'urt'ste stejuě konfiskovaný, tok se n& v6§ - 

ámeal

čínem 6yh zaueďeflí
tundra

TRlltlP 6

TRAirP-JERVICE:
TRAitP JE čA§oPlJ PRo GENTLEíiIANY.
Jclikož g€ntlcmani irou zplauidla švolc,
stoii proto počinaic přištím číslem týdenni

TRAftlP pouzc 50 haléřů.

oDJEzD
Vypotáceli se z doků a křečouitém objetí.
Dua stulené stíny překrojilo zábradlí přístauu.
Pár slz se rozloučilo s řasami modrý,ch očí.
Suítání rozstřiklo se na aýchodě a leptalo
ranní mlhu.

Oblu"dné obrysy lrctay, aynořující se ze
špinaaé uody,

přetrhly dua zauzlené páry rukou.
Horký klín děučete proměnil se u ohniuou
tlarnu lodního
kotle, polykajícího lopaty uhlí.
Vskočil na pokraj paluby.
Praní oblak černého kouře, ualící se z bach-
ratého komínu,

kreslil a mlhách smutek rozloučení.

,,Budu na tebe čekat."

,,V každém přístaau utrhnu jednu růži,
a pošlu ti ji po alnách."

Voda se rozulnila aztekem nad pohybem
lodního šroubu.

Propletl se mezi řaoucími stroii a obaroubil
tuóř hulatým..
okénltem, přesně dtla centimetry naú hladircu.
Čeroená sukénlta ulála na ,nábřeží. . .

. . .a Prirnátor Dittrich blížíl se ku Smíchoou.
IlIelich.. .

l
Daj tni pani % z % kjla jablek" ale čilý jó!
Prosimich, voni chlape trampská, co to má beit

za jabka?

, No vedí paní, musej bejt takový, aby nehnily
Ieností. - fal-

laptaf pánlrrr

- Tá eo pá je novýho u vás doma?

- Tatíěek už nechlaďó_Jájaj-acopato?
- Von umřel.

Nqnemoráfnelšín
morá{§y.

[0 0snily lx"ffilsr,:.,":ý-:il*í

luillu !! , .§[ljílo,J|",ff1,o,* 450 lfi

TEDY oPlGlNAL
OD UÉSELÝIIOKDYŽ KANADKV

PFaha - rláma 

- 9



TRllilP 6

Standa Dorvi!:
černý etín"

lDrlDV l, črrmclíůr
DDtlIlír: A{. @ Ě aae,honcitb: Voůtr$al g lÍ§

Kdc nór ncčkq| tronody. 'ť#,tr3*ffi* # ffi
.Kaltel!*!.l"_ j:_lŤ:!"šoAš{l_á**ffi ffiJ.lŤ,*:iffi Tr#§Ů"ř"**1*";*:'.H
D€rnYm CeSKYm| P'1'l91.'a__YP,Ť'o: r. by ro to docúa íab 9o uěrl crálato óou, rcm, kcrej dět: ,,Cbctc o \Ťklodt ncĎo ac?'
P9",!1l-UT',l .'KlP'n:Tl__1ZPj'""_: ra.'A gat trr birs talý iiaá vot<olnort prcč Vo,u teo tígtek byí jca na Viantmarr 

'gXYavrlnem' ,SlYa §9 *"l9:l1'}"._1: 
- 

.o 
-raoe r t"l tOro. S ďoroucím r žc nic platit aclxrdrr, sač DcmáD cd bp r

Tg,dlBJY, z,eltY ngre' .Y ,§"Í9l"_,J9_P ;d."^ c ,gdrÉ!Éj6a rúem lcn ocoápadaé crrtělri bůrat Vq rc *a§tval r cbv{E ta r
8,!ďO,Č€§EYCh Pag9U{9' §t*ll 8l ljP 

"rur,o 
do úci lÉiteíb, r rošp konrtatoval roaou dánrž{rwrr! při éGo:l l létůlo rtáib

99PrY.P'.ll'PT,o,1TeJr orgKY a vY- bv.opahrrjc jry"yt"a.yršqdclcb.-SC""l tidigOatyoétcciůittlranpíř0. Sfuloett!DrťbUl§aLm,P99aŤ jera +t_Pl11! _.___ rcnr tcde klueá,lco ns poairo*om, udobřiv tai biti ns ncj ,traaé páč scor m firrt rgdo
.,NeYltall n&E J&KO §T9l9 91,S_"rR1*_I -lu nác,ka Lacj íurt róorrral - a lví silcrrr colonal Eot !..' tde oůéi dat&? ráí*c:|lab':n&tra e Pan8.§Pl§OYatele UY{a tct - cóóHtto ra óošei al ib Modřat ,vo cbtění by nóylo, aio rtah nic atn{, aolE mrlOStrVO.U PanL , Ktera tam 99 Zran m uvaždva,ll Z \tŇan to d &těttljc lert oelcret" V óavu nělorb protrodil: ,Á ba
§_Tl!Y- bo§tl DaP§ala mOC lr€ZKY ' ďi kečky vo§ÁtúdtŤáL Pofípadě eíň dy§ 'čGft lcmúžo aestrčí ílar c trrďá*@l" Cbúáříkánt
l^ďďr4 jsme_ iig tary.taki\l.í1; :fl*_Pffi.ýťŤ;|: ť§ trJtrť,"?i*',:"g|íffil id8r1o tu neJ,nor,sl J'racr ta TaJlter wa*,r*t x-rp,;l re si tGala kvitaD€i: ,,Pa- osvi!ěli 'tc ěbvélra?" Jepoě lo,úotl ra§ ro-
P€D§rOil!, _trOrIrlIY CeCEOS'IOVaK, J!- j6 óbrfinalc*agg, ja bFh plq§il j€d.n Wirao- úráncc. ,,Co jo iD a rercil" ,Jéi! - rD i.úlrŽ _ZdIeŽeIq_ na_Pre§trzl ,§OUKEJ- ňÁócep Kaťtb stn pak šorrp do cigártašky tremp - Máňo - poí at-- ,lÍr fi@
novců, neustále nás varoval - Před ;;; rc 

"úc 
ocstr"al. pat ci pffitúju, žc traaa,dyt'' - ,,Nb jó'-i;; *."ti.-*"iĚ

ChlaSteIh. ran aa pcróně *b;taosd iá/kejm pdmtúli tlt u7ď - b rxtú an ty ititoLý ,tíúttP
,.Mládenci, čechoslovák má !r r ptřežcnýr:a io!§g&žilí+ r íédíla§ky 13o-r,c,, ,,Někdo §Lcnrl vo pár oadr&n"-- ,,V.t

zaóiSicn lidi výbornou pověst, tak --. (páč sen myelct, že jc to dtto s ótá Ňrtóó- Eai Lrátky tričLo -l- r půbý
bleČte. aí ii neposkvrníte, nepijte, B oo,ffit htadov{rnu v noo:i t ňÝ-lolo8y a rt wčdoumt dyl a čio!
nrotože ve-vopiói ie Člověk zvíře- zaarrúi peč !É6 vjodět ic iG óo s.U@bot, r ó§írné iba;l!aí: ,Á.ln i! jcdu? Eo-tc-
ielml A kdvž úž půidete do kafany, žopďorři "ooccabstyoáfi brybo yspó6o9aly). do mtič&y pŤatrt A rodoud - no přol
piito s míiou --a-vŮbec. Nedopo- Pak *o re dyďcrétoě,a}i(ů 3 rrčirril ,aÉo.t z riviery - čák na b evlypadára." By{ a
iučuiu vám ňáký velký sbratřo- 9c;aoatl -- ydrvá,rr ábicb occhd brrnfuh fd,pó e etrb
ydní,zvláší nes rybářema. Jsou to Vtébělrlrabbí!čcbreDaůloúčovtrde ďúšně !tá! (M§mrotižruvbgrícbl
hrozný bolševiď a zakroutěj vám ňétl lcaničke wd bot, úcbo @ - dyt í tm p1"66 sržrr sG Lejtt^lt) Eacit a d !,!ry
krkeňL, iak budou moct!" přinrcha! ná§ erimglcj crp,rcra Vyctk scú rb baptáLu a voóbovídal ,_arqo-c,apP

Brzo' išme se přesvědčili o korekt_ trr t "xltu a l brúat pootar, žc jc to špegilt Znedli můě Oo tancaa}o, &dď m b
ním chóvání letních hostí z Prahy. vod tobo *cďstcýbo &lusátaa- Bodil o tro Voillo[k0 řtlď Jf&i !á!Dr Ť1, rrico. Móc r
Neříkali tam: ,,Co čech, to muzi- órůě ňáLýho prp,káčq lrcfó b r dftry rioil- jía to agi n€llbilo páě bgt zamláo Ýacbnell
kant", ale: ,,Co čech, to kořalal" oítta. - Vtczl sco do vagóno s ptá6 rc kertjmr xm byl oaečcn jakožto drzet a pd,
Takovou pověst zanechali tam páni icdíFůo opčaegťy: ,Ťat e, §trcjdo, bťzi-§ rc&rílo Sóratr íEá eo sŤa!& lďáJ,itúB 6
naďouři ďmv ubozí. vodrbaní tňm_ patc budcn í ,ýraa - M?' Vm * mbtíz r rem pozdravil paaa tajaýbo ,Áůoil'
ilové měli iŠ.me ukázněným vystu- povidá: ,,Ml,adci, n'o4tc !Ěborr &ob€t tý ib za čož maě t<uci (aa§i!ci) z d:rw na,bíď
'oováním nárrravit chybu- paďóurů, boty?" |ál{or: ,Cóó? 

'aký?" 
Voa: ,,Dejch- zóty a liný kutim. MOj srtdělíčd., *rá*níéc&

[iert ooilÝda držkamir daÍi v plen nou na mrět -N4 a"*t jalo tobo rumut" přesto. že scm se porkusil vootěk ruě yyvcď

národnl č'est. ' ZŇil rcm d bo opo,vržlivje a probodl: ,,Dou ato berp.čt (Ctiú !úě atua ňá,!ry §o{éři LF
A my jsme tu chybu napravovali Td. o9" - vailnosto, já rco rcdiatdive rejm sem pad do oánrčct) Vo ojd bŮbrr

_-cur,í"ti.ri }.*" "'pr-"t"T;Ňaý 
abstywtP A na dfrhaz pmvdy saa anoo áudrq že aejni dobře čtov,jclcu bíti saop§

,"oó",-Éaii'i;-"-"fi;^štai-úi;{, ť, líní" vode - tečéééé -ť' - Aqr re ném a tak mné reči držď volo8o krlíll PsL

i;;tib;il't,.tFu"*ě",.jtr:ťřil*,"J:,ť'trfr Jťi*.ť'':§Xťť§Lťffi .:#"T
{iil.i§,lě, """'.žTt 11.,'pi"j ř 

j ffiL'Ť;ř ffi :-tri"Ť'j řY "Lffi*" Ť' ň,*Ť #§
$"r"ř ůH3luá}'iLťř'l"ffie-.i3; gg y,"x, trťffi Tp # g' 

"T"T* "" 
nj*ffffi;á

' i]'ip;; jsme op_ouštěli,..L]rkšiě, m*Hm; ;"ffi;*#i;f m"**ffi#lffi J#:,,§*Hit
gn$i _j8me §P .?e. ŽalU -Tak 9O: ,"iJ načně vyčgpáa a uc|cný, ,Sio iích, ncanůžu a[c p{ěit jór'PaL s d nizé--
l(rCm&,rl, CO _rrKa8, JS_OU C€C!OSIOVa9! Dsí. §eítodr.drtér, už h1{c bdi Prahar" ,,Cóó Došlo lrcdočĎě o! rníě. Jářlrrr, žc z n&
hrozní kořalové nebo ne?" _zeptali _ pr"t l Ťa uú přei bila dyt icd€@ ÝBt mltžr4 žo m D,qria6i iBk cbrismtéaat'
jsme _se. rKrČmář_ zavrtěl hlaÝou: rahy - rc rni zdá. Ncrín to jistě esi joitco pan šál ,,črryvěč3, na Tás ťů !e zruvnavidót,
,._Pravda Že_isou, ale vy dva_ Čecho- ocbo-t{, aío Tot p6ahy - rb jóól - v cleo žest€ §Ýalt jl'' . ta: , Libei ÝDdpuÉltit, Fe
alOVáBY_ e_ejSte - na VáS jS_em tO r* J vr?et , vtalo s spstydšy * km- h&blrorni,sďmjor, arri já vopravdu, abych
po?!at.:'!Íalně jsme se snaŽili pře- u- na štaciaopbgát co ji to vlastnl ra píaÝdu d,ěl---- Eď Fai cfui !iladt o.bo
8Ýědčiti jej O naší PřílU§noSti - štaci. 7áyď w,"Slti: Vonl 6o bít tgrt si tó ft,dsc,dět-ť' ffiá:n r za ochto l
neVěřil. c&s lforřalgí F§echay lavict (bilt r}rje) bilt píohaáriu: ,,Pu§íto aroě u }tvrt bodiay wí
_ ,,KdePak, jgem tadY na hoSpod_ě vqppazay, ta,k rc ď lch !s pcronwý á. já ai ťy raóy vo6eďfin,|" Jak ci jc cbÉlc
dvacet let a ČeŠi dyŠ se voŽrali, tak rr,aa e lokoušel sc kliobet" Za ňálm ttr opa/třit?" _ ,,Zálmitla způ;oňcor PEn
Se mi tadY VŽdyCky POblili a PO- Dťilb6diú,u přijd vla&, trn prarcj paciíilt a ui hóch--' Nužc bórr, vašc inÉrc -? 7Á.
tentO... a jeden pán z pensionu acm eo vójí'*t so dam í o&ách * rýol městoán{-? ,M€cheik - prcsírn túb,ra Fú
aPadl Ve VOPici do moře a utopil se. trmpslcýa aárodcn Byl stm 

"Ý.&nt.lhě 
db- polícajtrrajór 'má rrn te8:itiffici ať ni jt

- Já znám, hochu, ty pány, jak ;at a za,hrá c€n,ei tnod fcótg !ři kcďmlto dá - DÉtbo to m aěj ř€enrt--r' Zl &ttt
tadY vyvádějíl" pádu gcm vihtá bůre. K,had r cvrlima pal- fiodirny etm byl spátrky s rrypgĚcnejm pra-

Odešti jsme s nepořízenou g !91- g@icma so vildopiti baed ne Yiohndob charla , dostai gan taky kutllu yod řls.r,
ný stín zŮstal dále iežet na ,.dobré" ncbo cščc ďiíí a iá napatoml dt§kq 

'. 
dnccl! cí},o rarnenc spnavtd.lnnsti: ,,Máe Štá§tÍr'

póvěsti našich paďourků-nóralistů. jG& ď.ro Wi&loóádšýbo bBosáíu-- Jéř!u: ,§o - hc - roěa lrt rnúhr - cp?

t0



{p§trď čn redilttc€
Vma měří zrcune dqljď celejch vosurn; ne-
uttád' sem snad-? Jó - mívala vicero, a,lc
t€ďl€ uš je vobroušesá! Má poklana pámvé!
ÁHo.' !" (Dyby to b,y.l paďorrt talí § z toho
vylízá - Dašinec to mu§í ptatit !) 

Dcyil.

a
Kamarádi!

Yy všichni, kterým se stal tram-
ping životní potřebou a ne legrací
k ukrácení neclěle, vy všichni, kteří
chodíte do lesů s duší otevřenou
Yelkému Yoláni slyšte:

Trpce neseme zpaďouření tram-
pingu a ještě více zastrachánštění
kamarádů samotných. vzpomínáme
dob, kdy se feště-kouřila-dýmka a
kdy ..ná orstech bvs tramoy ..soo_
čítál"; tenlrát měli'astrach?iňi J"Stek trampům úctu, ba spíš posvátnou
hrůzu předl uimi. To býly žlaté časy,
třeba že nebylo,,na růžích ustlóno".popularisace trampinsu ie ieho kri-
sí, 

-ne-li 
úpadkem.' Přěstálv' idvlické

dymky, přišly cigarety a j- dňes uži kravaty, Kanadky, manchestraky
milton a k tomu - trenchcogt, kra-
vata a cigareta; na hiavrr civilní klo-
bouk sváteční. A všechno hladce vv_
žehlenS Karikatura -žel smutná,k zblití. rI( tomu družně řadí se
,,pumpky". A teď přišio na řadu
i zpívání a potlachy za oeníze a vv-
stupo_vání ná veřejhost iro rcklamu
těm. kdož byli proti náhr.

Dnes už jě málo těch, kdož se ne-
stydí za poctivý trarrrpský hábit. Na-
sialo tříriění trampů---na lepší a
na .horší. Kamarádský duch niizí a
začíná se vykat. Odznak města -kravata - je brán i ven, tam, kam
se utíkáme před hnusem města, Snad
je to jen nevědomá frajeřina, odkou-
kaná z různých těch-..tramoskÝch
večerů pro věřelnost" iáko ť Ptóai-
nové burse a pod. a hloupě naivně
rozšiřovaná a pak není nic lehčiho,
než se ií zbavit. že zíici se toho cárrr
není těžké, to isme poznali v neděIi
2. III., když jsme ná pikovické sta-
nici provedli kravatovou razii.

Kluci, vzpamatujte se a ncblbně-
te! šáhněte si řádně do duše.

Přestaňte s těma blbejma kravát_
lema, všechny ty civilní klobouky,
pumpky, trenškóty a i. nechte doma
a vemte na sebe poctivei tramoskei
háf! A poctivý trampský, srdce!

Dva ortodoxní trampíři

liéncm zókonal
Ťa& soc ď ta& jodírm t#ili f gobot,r

veěer ve wsadé. Scdělli sme .pělcné pospoiu.
jedli, piri, yyprávě}i, dobroo v{rli srplu mái.
A ceitili srne jak mráz v o&u ďujq A lak
gne si řekXi že si asejc jednfr lro zmčflu
aytýrujem. Taky že jó ! Byi,o nás óÝa.
Ťeť,lrpnc byl ale dyplorrratickej akt, kdo má
beit trak zvauým medium-errr_ Ffaůta po
kratší dcbatě ístal .a |,oyalně ppdotk že s€ to
určí lózern a račal sku,hrat: ,,ortarrtýny lcdc
pu !ýny * ty seš medium! Pak sne cej-
ti}i aucmí vyta*rat íšechny řebiky zo stolu.
Francck ousol sÍepi,t novej zatím o já, m+,
dium sem se pokotršel porořit se do hypm-
tickýho spánku. Ďál sm si ru,kama knuhy
před ksichtem a a pát chvirl Fran,ta mlai
hlasern velilcým dělaje si vobčas pomámky
do ffite§u: ,,Duchu svatýho šťá}r'leva zjeí se"
Koulcal jsem se fwt nic nezjevuje a prcho-
dii sern: ,,Ťa,k polea polez a nadělej si špr-
ťouchy." Aí€ Ý tom nmnÉltě sem dostal
přes držku! Zubi se mi rczjektaly a začaly
pú§tě cvalkat" ,,že by smtej šťá,hlaí ?" po-
myďil sem si. šeptám instylctývně: ,,Franc
-. já uš - dos-ta-tal, p-přes drš-dršku:vm
uš je tady!" ,,Drš hubu dyš w§ medium,
ty sejre, nebo .ti plivnu e-šče jednu - -!"F tm to u rckna zapraštělo a hles hrc-
bový takto pzmlouvá:,,Sai{ramefrtská hd-
loto aďádná, hajáe nerražraná, .gypak ste
tady, svině!?" ,,Se mi zdá, že je na ducha
m,oc sprostej - ? !" Frxrta alt šeptru:!: ,,To
jo ro - já ho poarám po h,lase! - Duchu
svatýho šťáhla"e ígtup dál, vodtož e nt-
méi u Áé, žc tě rušíme zc siatl,ký,ho prd-
dělání!" Duch u volrme zachrcptil, vymzil
tabu{i a ječď: -Esypak vylerée, mŤa-
di hutvátsky, aesympaticky, rierbo vás nám
rynýst v zubcch?" ,,UHidrr'i se &rchunáož-
t{ha llamlaoa * neboť ty'§.to!" V tom
}iika wakla - dveic leď, četňas í!s ptru-
tích JásLry přijechal dro dvgří a gyíti( si txá

nás bat€rkoú. Dwéděli sm€ s€, že smo
voba prasata Íleifiteligedtní, chmidcy para-
zi,ti, zavšivený dafnic necudttý a podlJbtý de-
taily. NaÝáál sem řď, řkouc, čeho že žádá
mbě náyštěva tak Ýá6á. Ýoa hned rahá-
jil protokdl a ja'k prcj áěj{ ,Bše blbí mén,a:
zaĚal jsgrn mu šitoce popiwat n€jápíEst
jeho agitace, páč se patně jcdtí o justiční
omyl. Voor prej abyclr vedpovídai na to, až
budu tázán a §tručně: Brro, at!o, ne, ne! Aby
prei grno vylďopi,li pokutu,, že me přešli
přes koleje, ačkoli je tam codtilc, lcerá vý-

melduiu, pane erár, že ta cedutle byle pir
řádnejch krckůch yod toho y'lacu co me pře-
šli a vůbec mluvěj slušně - jó - tebo bu-
dgn setrvávat v zarytým mlčen{! - }ó a
csi brrdou írodnej tak s€ín iůhlÉ sehna! fiaš-
tičku al'ibi," S hrůau na rtech šem pozoťc
val ale jak půllitrwá ftaĚka rutnu mizí porl

crárn{ blůzou a Frantnr sÉíu cytelně nakop!

V
TRnilp 6

,,Sc mi z&Í, žG stc to vy nmrohli beit -t-odpusťtc, io byl ,asi někdb jinej!'' ,,Jó, to
vědí my rači dycky rcbej&m cdou trať než
bysme ji přešli !" ,,Ap,roppq" poví,dárn ,,pane
feJd-wachman - do orríka - ta ílarrděra by
by'la trochu rrtm za jednm a tak bysmc édi
rpdotkli, že to je o by př@atrý na sai-
sónu-vedílt"- DwiI.

a
Redakční.

_ Y po§led.ním čísle vyzvalijsne na redakční schůzku vši;chny
naše přispěvatele a ty, kteří mnjí zÓ-
jem na obsahu Traurpa. Náš rózpo-
čet nám však zrejhla-cenzůra, ktérá
nóm sebrala větši čóst nókladu, tak-
že mnoho kamarádů se o vÝzyě rre_
dozvědělo. Ale pi,ece naplnilá §e red-
qkční mistnost á pošta p'řinesla nlro-
ho návrlrů, nájiilě z venkovskÝch
osad, kam rukc zákona včas nddo_
sáhla. Jak redakční schůzka, taki pisemné návrhy vyzněly vésměs
pro zaelrování současné linie časo-
pi§u (až n8 maličko§ti: někrlo chtělvíce prosy, někdo méně nebo více
básní, sporíu a pod., poclropitelně,
všem nemiržeme vyhověti). Tb vša['
n€znamená, Že ustaneme v §tólém
zdokonalovóní, předpokládáure o-
všem spolupráci Vás všech, kteří si
vlastně časopis dětáte. Prr.ní krok
ilnime snížením ceny jednotlivého
čisla o poloyinu a vícebarevným
tiskom- To vše vyžaduje dvojuósób.
né práee, ale jdeme do toho-s chu.
tí, leboť jsme se přesvědčiti, jak zů-
gtal_s o§amocena prskavá skupina v
Pr_L" i_ejý_ celá -práce spočíiala v
p!_vnlt! Zdůrazňůjeme, Že budeme
dáIe dělat časopis řro rý dobré klu.
ky, pro trampy, nikoliv Dro Dór -ra-dikálně bulviinich", ktěří inajÍ've
stano_váe_h klubu paragraí, že 

-r,čte-

nem klu}ru může býti Ďouze maiitel
ehaty, výjimečně i -stafař, 

avšak-bei
pŤáyl_ hlasor-ciho". t pořádají čaje
o páté ve srnokingách Íto isoň t a Ř-
ta_z činnosti jedňoho iraňp. klubu,
podepsaného Iia prohlášení i, Posted-
ním listě). Nón íe mileiší kluk. kte_
rý žebr6 v Bráníku u kamarádů na
dráhu, aby se mohl vyspat lrěkde
u láboráku, než sto takoi,ých smo-
kingových Érrrampů. A oóakujeme
z min. čísla: kdo se chee óřesvédčit
o našenír,,vykořisfování tiamuingu*
(dle Pol. l." orgánu partaje.- któró
u_ nás založil^a politický velkoob-
chod), iť beze všeho přijde nahléd-
nout do bilanee. Eventuelní čistý
zisk jsme oehotni věnovat osadóii
z Poi. listu na zekoupení pyjamas.

TRAMP vvchází ótrnóctidgnná dvatrát n&íčně. - Jedno,tlivé číslo í Kč. Fřgdplócí se: rcčně 2€ K4
oů,lrlehě íá Kě. - Redakce. adminis,trace e oxpedice: Fra.ha II.. Kailovo,Bá.'m. tr. Telefony
7l.ut a ar.loo. - FiňirÁtní administrace po Yelké B r4Io: B_rno. Huaova 7a. Teloíou č. 5Oó9. - Filiáhl
"dminiitrace 

Dro Přeroy: Přerov, škodova ír. - Fitiální adnninistrace pro Bratislavu: Bratislava, štúrovt
ul. čís. 6. - Ývdavatel Quido Langhans. - Zodpovědný redaktor Kaiel Melíšek. - Tisken Impressc,

tirk.-rpol" v Práze. - Používáuí novinovýcb znáEek poyoleno pod ě. 60.78&YI[-í929.
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IDEovÝ NÁZOR KA,IoLICIS_
MU, aneb duclraplná kursit ka
statečného junáka B. šTORN1A v ,,3.
generaci" (orgánu katolické mláde-
že). Slyšte, jak bojuje ,,proti příro-
oe:

čumění po kraji jest nesmysl.
Jediné, čeho jest třeba, jest za-
jíti do nejbližšího kostela a nej-
bližší hospody. Suma kraje ob-jeví se v těchto stavbách zře-
telněji, než po století studia.

Nadšení z přírody je dobré pro
čarodějníky'a blázňy, tupoúny
8 trampy.s
rBože, žaluji: - pročs dal těm

PBODÁtl GHATU
s vlastnim pozemkem. Zlačka;
,,Yzducb" do administrace t, l.

svým ,,vyvoleným" tolik bohatství
ducha. vždvť oni bv se do toho nebe
stejně dosiali. A vůbec; kluci, až
církev pokroči tak, že bude mít hos-
pody a- bary v kostelech, tak jsme
štont se stát ,,křesťanskými mláden-
ci", že ió? Pak odhlasujerrr lex
štorm".

Franta Tundra.
a

dncheovskei,,sejrárně",
hahoj malí ,tlappové, .zdš se, že se
vozeJva ,,volanl s,everu , ze preJ sem
vás naštval, ale děte kucí, to snad
nejni ani možná, dyk sem písal v li-
stopadu a vy mně teprf teťka vod-
povídáte, to sem váš teda naštval
lomalu, ale sichr, co?- sice ste stran různých věcí na o-
milu, ač přec máte ,,filipa", né?

co se tejče těch milostneich do-
pisů, sem štond se na vás podívat,
ale udejte mně adre§u pod zn. ,,blud-

nej" post. rest. do ústí u L, sdělím
vám oak bližší.

dáló bilo v tomto dobooise refe_
rováno o založer,í vosady v'tisti n. l.,
kuci, de ste, vohlašte se, ať móžeme
,,vosadit sever".

při tejto příležitosti vizívám hra-
deckou vosadu, af dá vo sobě vědět.

vočekávám vaše kecy brzi
ahoj

mráz ''bludnej"
bydlí nynyj
trnovany u teplic
sadová 925

a
Jerrymu Novákovi

Osada ,,Michigan"
_ Poděbrady.
Jerry, vše nejlepší v novém životě.A nezapomeň, co nás vždy pojilol

,,Y modié dálce rudý květ .'. .'-1'
Géza.

- Pane trampeo mě
nevíte anad proti tomu

- Zaručeně!* ???
- Dyš se je necháte

vám padaj děsně vlasy,
nějaký prostředek?

voetříhat.
Lord..

Ptal 8e tramp pana
rikatura.

Povídá pan ministr: -chce namalovat jednoho
namaluje tři voly.

ministrao co je to ka-

To je tak; když někdo
radikálního poslance a

Pepe,

Tarcm ulděl borouat Nclrolnýho,
to ic, člorčře, požltclrl

To nlc neni, lífi ri nculdět borouat
l(olnýho, to |c pořltelrl ctibor

,li.\tW,I'l
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