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Nepokradeš!
Kluci, odpusťte nám to. Bylo to po prvé a naposled, kdy 

jsme přinesli nepravdivou zprávu.
To máte totiž tak:
V jednom listě, kde dříve trampům nadávali a teď jim 

zavedli rubriku, mají „trampského“ redaktora, který dovede 
sice „Trampu“ nadávat, nikdo mu tam však nepíše, a tak mu 
nezbývá, než aby zprávy z osad právě tomu nenáviděnému 
„Trampu“ kradl! Nemohli jsme mu to jinak dokázat než tak, 
že jsme si několik zpráv od a do zet vymysleli. Tak na př. 
v čís. 7. zpráva „Hobo-boys poráží Mikles“ a „Osada Dargas 
pořádala lehkoatletický meeting“. Ptáček se chytil a hned 
v následujícím čísle Neděl, listu se dotyčné zprávy objevily, 
ovšem, bez udání pramene. Tak, pane redaktore, osada Hobo 
boys a Mickles vůbec neexistuje, osada „Dargas“ se ještě 
dnes válí smíchy, jak jsme vás vypekli. Tady máte příle
žitost psát o sprosťárně a zvrhlosti přispívatelů „Trampa“, 
a my si zase myslíme něco o (viz titulek). Tohle si můžete 
taky otisknout a považovat to za levnou reklamu.

K. Melíšek.

Malý oinamovatel.
Prodá se chata, originál na

Sohoří Dědu. K doptání u Jos. 
íureše, Beroun-IL
Hezkou družku do 25 let na 

tramping hledám. Foto vítáno. 
Pod značkou „Chata v Posá- 
zaví“ do adm. t. L

Trampové,
doporučuji vám fu Samcová a 
Machaň, velkoobchod dřívím, 
Praha XIII., Čechovo nám., kde 
levně nakoupíte dřevěný ma
teriál na boudy. Stroje a místo 
k zhotovení k disposici. Spo
kojený kupec do adm. t. 1.
Koupíme chatu u řeky. Do adm, 
t. 1. pod za. „Popis a cena“.
Hledám malou trampku. Značka 
„Každou sobotu“.

Koupím flek na boudu ně
kde u řeky. Zn.: „ B l a ž e k ,  
Praha I./208.

Bít či nebiti
Jsi-li trampem, bij! Ne-li, plač! Nevoní-li některým 

Pánům trampům náš časopis tak, jak  je, af tedy 
pláčou. Podle mýho hloupého rozumu, směr a obsah 
T r a m p a  není výplodem redakce, nýbrž obrazem, 
obrazem pohrdání dnešní společností. To může deset
krát řvát několik paďourských osad, že nesouhlasí 
s naším časopisem, když se sami vidí v něm kari- 
kováni! Kdo je zvyklý na parfum od Lavecký, tomu 
nevoní pot dělníka, a kdo čte šejdrem, tomu nevoní 
Tramp. Víte jistě ze zkušenosti, jak několik tak zva
ných umravňovatelů dovede vnésti paďourského du
cha do osad, kde chodí s kasičkou a vybírají těžce 
vydělané korunky pokuty za každé, dle měšfáckého 
pojmu, neslušné slovo od chudáků, kteří jsou ještě 
šťastni, že ta honoraoe je s nimi v jedné osadě. Raději 
spát v silničním příkopě svoboden, než v přepychové 
chatě s nějakým t a k é  t r a m p e m ,  který nezapře 
své procovství ani když se tváří sebé větším ka
marádem!

Proto, kamarádi, chraňte svoji neodvislost, pište, 
karikujte, bijte, jen neplačte. T r a m p  je časopis 
náš, je obrazem našeho druhého života, života vol
ného, nespoutaného žádnými předpisy dnešního spo
lečenského pseudořádu, v němž peníze hlavní a svě
domí podřadnou jsou věcí!

Trampové, hobové Československa, navrhuji, aby
chom uskutečnili onen v e l k ý  p o t l a č  h, jak psal 
v posledním čísle Trampa šerif Franta. Navrhuji
Íarovskou pláň u Vraného. Unuděné panáky, kteří 

ledají v trampu jen novou zábavu, nezveme, af si 
zůstanou u plných hrnců.

Cvičili jsou se skauti s br. vůdcem v přijímání 
Morseových značek. I ptá se bratr vůdce jednoho 
nováčka:

„Co to bylo teď za písmeno f“
„Bratře vůdče: r.“
„Dobře. A teď?“
„Bratře vůdče, zas: r!?“
Kluka vylili nasup z oddílu.

—  Nekupujte zajíce v pytli —  protože každej 
pytel má skoro kilo!

Farář.

„Co teď děláš, Dicku?“
„Stal sem se pianistou.“
„A mě hned napadlo, že ten 

bude vod chlastu.“

Blecha jest černým bodem nočního odpočinku.
Farář.

„ S K A U T IN G “
PSfišft I!.. m  t a  5. Nelieunéiii ceny. 

Hsjispli lakost

tvůj rudej nos 
Tango.

» S J ř Ě k  K S  J i  |ď \ Ě  TED Y  O R IG IN Á LKDYŽ K A N A D K Y  O D  V E S E L Ý H O
Praha - Jáma

K iuc í i l  Ho lky !  M U S Í T E  Č Í ST n o v o u  kn ížku

S K E T C H - B O O K
K O  2 0 * -  u všech knihkupců nebo přímo v Edici „M E G R L IT H “, P r a h a  III., Ne r udova  240.

Roinlk II. V Praze, 11. dubna 1930. 50 hal.
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Daliiclt 31 tacUVtpsHtfcla osatcSj, itlubů , taausbodúi a  pod . se pfl> 

p o lu je  k p ro h lá ie n i p roti zneuživáu i t ra m p in g u  tiskovinam i 
p a n a  llt ih o  Ittib rného .

Záhořanské a Libřické údolí: Brdy:
Kanawha — Přátelství — Bulfalo City — 
Aljaška.

Sázava:
Kansas — Kluci ze Žižkova (stanaři) — 
Na vlčině — Staří vlci.

Údolí Kocáby:
Havran — T. C. Merida — Saskatchewan 
— Old Dacbwood — „Aí tbe found horse 
shon“ — New Dachwood — „U třech po
čestných darebů“.
Old Tatter — Santa Cruz.

B i d l o :

— ¥©n© se řekft® „Tramping",, ale ká& 
)á mim tu holotu shánět š

EI Paso — Tacoma — Wroming.
Různé:

„U 5 šerifů“ — El Toro (Ml. Boleslav) — 
Gold Hyde (Duchač) — Bukaneer — 
Margon — Dales u sv. Jana — Fram. 
Boston (Teplice) — Wioming (Ústí m/L.) 
•— Torna d os (Duchcov) — Saskatchewan 
(Všenory) — Darlington (Všenory) — 
Grandhotel Niagara (Vltava) — Sťrong 
Hart č. 13 (Senohraby) — Red Hoot 
(Plzeňsko) — Ztracená kotva (Plzeňsko) 
Lack River (Plzeň) — Zlaté opojení (Tá
bor).

Několik dalších v příštím čísle!

Přijde revisor do vagonu a prohlíží jízden
ky. Dobrý tramp Bambas hledá po všech 
kapsách a né a né ten lístek najít. Až po chvíli 
sáhne za klobouk a radostně podá lístek revi- 
sorovi, řka: „Jsme to ale volové, co?“

Bukaneer.
■BBiaasaamaBiBjHMÉii

*—  Já  bysern nechtěl mít na rážích ustlánol
• —  Proč?
‘ —  Vôni by tnje píchaly!

Farář.

— Kam jdeš, Valabo?
— Mám rande, tak se du dát oholiť.
— Tak řekni holiči, aby si Vzal koloběžku, až tě 

bude holit, aby se neošoupal, až bude ty fousy hledat.
Groteska.

Stříbrnému do poledníku se podepsalo třináct 
osad; to je nešťastné číslo! Neboť by musel koupit 
osmu, aby měl voko! Bukaneer.

—  Slechni, proč chce redakce, aby se psalo jen 
|>d jedné straně papíru?

—  No, když de redaktor na AHA, aby si ňáký 
to tvrdý »y« nezadřel dd sedínky.

Grdteska.

— Tak sme si koupili prapor, a museli sme 
ho zas praporečníkovi vzít.

— Proč?
— Poněvadž von nám, pacholek, do něj

Smrkal. Farář.

Zásady pendrekem reagují na kůži modře*



T R A M P  9

Z příspěvků k naši

Jarní soutěži.

1. Jak  odstraníme bezbolestně paďoury z okolí osad
našich a lágrů?

Nechť nějaký hbitý malíř s bujnou fantasií, 
nejlépe kdo prodělal zápal mozku, silustruje 
nápisy některého čísla ROL. LISTU, a tyto 
obrázky rozvěsí na místa, kam přijíždějí auta 
s paďourama, a jsem jist, že se žádný vstupu 
do lesa neodváží. Doporučuji vybratí čísla, ve 
kterých se pojednává o bohumilých činech 
trampů, ale mohou to býti též čísla nahodilá, 
jako na př. číslo 53. roč. IV. s těmito nápisy: 
Zabil 78letou stařenu pro tabulku čokolády. 
Třináctileté děvče zapalovalo pro potěšení sta
vení. Prodal svou ženu a dostal půl roku. Ruský 
běženec přepadl a oloupil trafikantku a dostal 
půl roku. Kdo je  vrahem??? a tak dále.

2. řroč zařadil pan Stříbrný mezi šveholící ftáčky 
a ukousnuté pohlaví rubriku TRAMPING?

Proto, že „INTIM“ je drahý a stříbrní hoteloví 
trampové chtějí psáti svoje vzpomínky z minu
tových hotelů pro širší veřejnost.

3. Který hodně blbý vtip ještě v TRAMPU nebyl?
Převážel dobrý tramp v kanoi přes řeku do 

tábora sebe a soudek rumu. Uprostřed řeky se 
kanoe převrhlo a všichni skákali do vody a 
horečně zachraňovali, vytáhli a přinesli do tá
bora ten soudek a v úzkosti, zda se do něj 
nenabrala voda, je j ihned vypilh při čemž si 
vzpomněli na toho ve vodě až příští neděli, a 
itéz je j vytáhli, ale on nejevil skoro žádné 
známky života, proto šerif nařídil vyšetřování, 
proč byl stržen onen do hlubiny, a zjistilo se, 
ze na dně řeky ležel POL. LIST a nebohého tak 
děsné přitahovala rubrika „TRAMPING“.

-ý- VI.
*

1. otázka zní: Jak  odstraníme bezbolestně paďoury 
z okolí našich osad a lágrů?

Načež 1. odpověď: Když se na ně častějc uni
sono vypšoukneme. (T. zv. v ě t r á n í . )  (Při tom 
lze zpívat úryvek Šrámkovy básně: „To bude 
bitva, ito bude bojování...“)

2. otázka zní: Proč zařadil pan Stříbrný ve svém P. L. 
mezi šveholící ftáčky a ukousnuté pohlavní údy 
rubriku „Tramping“ ?

Načež odpověď: Jedině proto, že jen tak — 
d í v k a  b y l a  z a c h r á n ě n a .

3. otázka zní: Který hodně blbý vtip ještě v „Tram
pu“ nebyl?

Načež odpověď: Tendle: Dobrý tramp Kuzmn 
si usmyslil, že si podle Svojsika k večeři 
namaže chleba máslem. . .  a aj, stalof se vskut
ku, že byl ještě před večeří namazán!!

(Cyporithg by Cusma Studio Limited) 
&. u z m a.

Jo, a tu vejhra Kč 150.— za 3. odpověď (I. cena), 
jakož i druhou Kč 100.— za tu 2. odpověď, včetně 
s Kč 50.— (III. cena) za 1. odpověď, celkem tedy 
Kč 300.— nezasílejte složenkou poštovní spořitelny, 
alébržto o b r a t e m ,  který je  k dostání ve všech 
křesťanských obchodech (Malý obrat, velký zisk). 
Pokud jde o další odměny, tak zvaný knižní, neroz
umím dobře soutěži, neboť sou tam j e n  tři otázky 
a taky tři ceny, takže mě zajímá, esli těch deset 
knižních cen prodáváte po Kč 20.—, alebo čo; prodá- 
váte-li, tedy na těch deset knižních cen nereflektuji, 
nemaje reflektoru.

W e i s k o p f s

— Pepíku, ten pán na mně bere ...
—  Bohužel revolver.

Franta Š e r i f :

LU M PE N BÁL
To byla kdysi velká móda. Naši předválečný pa- 

ďouři to přijali vod německejch a moc se jim to 
líbilo jako Erbenova „svatební košile“ a jiný věci 
čistě slovanskýho původu.

Byl v tom kus perverse. Pan domácí si nechal vod 
služky přišít na zadek záplatu a vod domovníka si 
vypůjčil kabát, kerej si vobrátil na ruby. Pak tan
coval s paní správcovou, kerá místo vějíře měla 
v ruce kus cukrpapíru, a mekal: „Ale milostpaní, jen 
mluvte jak  si to myslíte, sme tu samí syčmoni.“ 
Perversní člověk se nespokojuje s normálním požit
kem. Kombinuje si věci a dojmy, zkrátka, hodilo by 
se sem to prísloví vo jednom zadku a několika 
židlích.

Mít plný střevo a nechat si líbat ruku, je hezký. 
Moct mluvit a jednat svobodně, je  taky hezký.

Jak to spojit? Inu: „lumpenbál“.
Perversní sou lidi, kerý mají za sebou divokej 

pohlavní život, nebo zatížený dědičně a nemejlím-li 
se, má tu taky velký slovo, jako při všech duševnich 
poruchách, syfilida. Je to nemoc a kletba kapitalismu.

Tohle mně všechno táhlo hlavou, dyš sem čet 
v našich listech, že přej ten spolek, co vydává listy 
Stříbrnýho, se chce míchat mezi trampy.

Umíněně a nevodbytně přej. Ty lidi mají peníze, 
pár chcípáčků, kerejm titul tramp pásne jako Kor- 
daČovi kedsky, si přej kolem sebe taky sehnali.

Dobře. Ty pánové si říkají inteligenti. Nás se zřekli. 
Ale ať sou taky důsledný. Ať se zřeknou i našeho 
ména, kerý jim vůbec nepatří. Ať si založejí spolek, 
ať si udělají stanovy. My jim přejeme tu nejlepší 
zábavu v tom jejich lumpenbále.

Namíchnul se starý námořník na tuhle blbou zeměkouli. 
A šel se utopit. —  Přijde k přístavu a kouká do vody. 
Pod přístavem se proháněl žralok. Povídá ten námořník: 
„Nakašlu tl, potvoro, a ne voběd“, —  a šel na rum.

Judan.

4
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Géza Včelička:

Píseň.
Nebesa bledla ševelem ptačích hlasů, 
nebesa tměla odleskem vašich vlasů.

Jjí Jfc I

Nade mnou čněly minarety bělostně do výše 
a já jsem chytal v klikatých uličkách černošek oči. 
Velký a mandlový zrak černého hroznýše 
v klikatých uličkách dětské a veselé oči.

*  *  *

Snad jsem vás miloval. Snad nikoho v světě.
Zdali vzpomenete, zdali vzpomenete?

*  *  *

Ve vašich sadech kvetly jasmíny, bezy.
Jsou ale také dálky a nože, pokryté řeží,

*  *  *

Sentimentální dítě, zapomeňte na dobu, 
na vaše vteřiny slz, na moji pohlavní chorobu.

*  *  *

Vzpomínko v prachu silnic, ostré a maličké,
kaménky.

Vzpomínko (chacha) na klínu nahaté Arménky. 

*  *  *

Snad jsem vás miloval. Snad nikoho tna světě. 
Nebe už usnulo v ševelu ptačích hlasů.
Zdali si Vzpomenete, zdali si vzpomenete, 
jak nebe setmělo odleskem vaišich vlasů?

— Proč do ioho pana paďoura pořád re- 
jete? Včera na zlost vypil dvě piva a byl na 
sup pod stolem.

— To tak málo snese?
— Vona totiž přišla pro měj stará.

Billy kouří v nekuřáku. I povídá mu padour:
—  Pane tramp, tady se nekouří. Venku přece 

stojí zřetelně: »Nekuřáci«.
—  No já, vece Billy, vždyt já nekouřím tam 

venku co je \tabulka, ale kouřím tady, uvnitř.
I I Billy Ward.

— Co si dělal tak dlouho doma?
— Myl jsem si hlavu.
— Hm, já  koukám, že je  ti klobouk ňákej velkej.

Groteska.

Ten Žony je  ale línej, nds by se napil tady 
z potoka, radši běží až do š.těchovic na pivo!

Bukaneer.

Š í p :

— Včera sem proháněl na jedny jízdárně 
koně, že až měli voči na šťopkách.

— Jak si je moh prohánět, dyž neumíš 
jezdit?

— No, kamenama. D. Bil.

Ú V A H Y  S A M O T Á Ř E

Práce zušlechtí člověka, že je celej křivej.
*  *  *

Lišky doupata mají a ministři jen psí boudy.
*  *  *

Hoden jest dělník mzdy své a kde můžeš 
lízni ho.

*  *  *

Rybu ve vodě neutopíš a Padoura u Fleků ne- 
překřičíš.

*  *  *
Nejzábavnější práce jest ta, co dělá jiný.

*  *  *

Parlament je žvanírna, kde se žvaní, aby se ne•  

muselo myslet, a myslí, aby se nežvanilo.
*  *  *

Kdo jinému jámu kopá, udělá si mozoule.
• *  *  *

Hubou přeložíš Gronsko na Saharu.
*  *  *

Padour je také »Boží tvor«, jenom ten rozum 
holt tmu schází.

*  *  *
Trempa od kytáry, holku z cukrárny, Pacľoura 

z Prahy neodtáhneš. Bukaneer.

5
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— Copak chcel Rudloisškul
— Prosím vás, paní Soušová, nem e

hla byste mi půjčit kolo vašeho Edou- 
š e í

—  Co tě to napadá, vždyf on h© 
potřebuje.

— Sim, von už ho nepotřebuje, vo« 
no ho právě přejelo auto. Nora

„Tímhle nožem sem se ti včera holil.. .** 
„Hergot, že by byl tak vostrej?“

asj dvě hodiny a né a né se voholfi. 
Tak sem šel raději k holiči.“  Tango.

—  Ty- piješ furt ča j?
—  Jo , aie sovětské]!
—  ? ? ? ? ? ?
—  No, sss rumem!

Farář.

B i d l o ;

— Smarjá, c® to 
ten p. Holmes jed , 
že má tak velikej
kvalt. . .

— Kam si dal ty svý špinavý fusekle?
— Do stanní
— Se ví, že dostaneš — pár přes držku, páč 

si je měl pověsit někam za řekn. Tango.

—  Já  vstávám každej den v  p ět hodin.
—  Nehoň!
—  Jd u  do ústraní, pak  se otočím a  spím dál. '■

Představte si, kluci, jak by vypadal jazyk 
pana Stříbrnýho, kdyby měl vyplnit všechna
Eřání, která pronášelo veškerý trampstvo, 

dyž se dovědělo, že se chce mezi ně míchat.
Šerif Franta.

Pes, který štěká, nekouše.
Dva dobří trampové, mladej a starej, šli do statku 

na mléko (to teda nebyli ještě dokonalí trampové). 
I verce starej: „ . . . a  hlavně si pamatuj, že nejhorší 
potvory jsou ty, které jsou tiše jako prase v žité, ale 
p e s ,  k t e r e j  š t ě k á ,  n i k d á  N E K O U Š E ! ! ! “ 
a vešli za vrata, když tu pes, proti němuž byl 
BASKERVILSKÝ pouhopouhé štěně, a se strašlivým 
řevem vyrval si z hýždě staršího trampa oběd. A za 
vraty ten mladej: „Říkal jsi, že PES, KTEREJ ŠTĚKÁ, 
NEMÁ KOUSAT!!!“ a ten starej na to: „Víš, j á  to 
vím dl á v n o, ty to t e ď  víš taky, ale ten pes to 
j e š t ě  nevi.“ -ý- VI.

—  Když je  pan Paďour nalítej, tak  mi připadá 
jako Nobile.

__. ? ? ? ? ? ? ? ?
—  Nojó, von (taky najde všecko možný, jenom 

ne cestu domů.
Billy Ward.

„Tak toho fšenorskýho vraha přej fčera 
chytly. . . “

„Že tě seknu!“
„No, vážně! . . .  křeče, dyš četl „Šejdrem“.

Tango.

— Tak jeden pán v Pešti nespal nž 12 let.
— To nic není, čert nespí nikdy.

— Jsem na věky tvůj!
— 3 kuš, I© říká každej!
— Dš, a já myslel, že žen vtip je

w@de mně. Nom

6
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Chtěli na nemocným trampovi, aby se smí

řil s Bohem.

—  Berou?
—  io, četníci pruty.

Podivuhodný tramping poslanců ŠEJDREM.
Že pan Stříbrný a spol. myslí to s tím trampingem 

na 100 procent vážně, zříme z jejicíi první jarní cesty, 
kterou dopodrobna popisuje ŠEjDR čís. 13, str. 2.: 

„Presidiu poslanecké sněmovny stěžoval si jeden 
poslanec, že se mu n ě k a m  zadřely TŘÍŠT1ČKY. 
Případ byl vyšetřován a zjistilo se, že si to udělal 
v r a d i k á l n í  lavici, kde jsou pořádné tři 
ŠTÍČKY.“
Ó, pohleďte trampové, kam z a l e z l i  ti n e v á 

ž e n í ! ! !
Je to nenasytná touha po nových objevech, nebo 

má jejich cesta politický pozadí!'?? -ý- VI.

— Ty bys moh bejt kostelníkem.
—  ? ? ?
— Páč všecko vyzvoníš. Farář.

—  Melichu zastav se!
—  To je zbytečný na můj ksicht už nic nedaj!

Farář.

— Člověče, já  ti mám ohromnou holku!
— Jó? Moc děsně heskou?
— To ani né, ale vona má metr pětade

vadesát ! Lord.

Napoleon svého času prohlásí!, že 
všechno na světě je možné. Rád bych 
ho viděl, co by dělal, kdybych mu 
dal cigaretu, sirku a mejdloi Lord

Nejhůř jsou na tom tydie strážnici. 
ICaždej má jistou svou gáži, jen voní 
m a j a f  je  prvního nebo posledního,
d y c k y  pendrek! Lord

Oznámení.
Prohlašuji všem řádným trampům, že ne

jsem totožný s panem Rudyardem J. Grego
rem, řídícím rubriku „Tramping“ v „Neděl
ním Listě“. Na každého, kdo mě za onoho 
pána bude považovati, podávám trestní ozná
mení pro urážku na cti.

Lo r d ,
civilní jméno A. Gregor,

Mám to ale smůlu, pospíchám a skočím tí 
do elektriky, a koho tam nevidím -— jako 
konduktora! Bukaneer.

—  Ty, zmizel Kutěpov!
—  To je stará vesta!
—: Depak, to je  generál!

F arář.

— Tak sem celej mrzutej.
— Preč, smolíčku pacholíčku?

— Proč ten chlap nadělá tolik kraválu?
— Von má plechovou hubu. Far.

Víte co je blbý? Dyž člověk . kterýmu chybí 
ruce a nohy, chtěj úřady ušlapat na paty a koukat 
na ruce«. Farář.

7



T R A M P  9

K. Meliiek:

N O Č N Í  V Ý L E T
Scéna z připravované revue „Pan Paďour.

Uveřejníme několik scén z revue „Pan 
Paďour“, která nadělala tolik kraválu, abyste 
poznali, co jsme vlastně chtěli.

OSOBY: Br. vůdce Peroutka 
Br. fteholčík 
Pan Tinkes 
Sestra šoušová.

Tma, Lucerna. Pod lucernou br, Řeholčík a br. vůdce 
Peroutka. Svití se jenom kapesními svitilnami.

Výstup I,
P.: — Doufám, pane kolego, že vyhláška byla srozu

mitelná.
5 . : — Zcela jasná, bratře vůdče. konečná stanice elek

trické dráhy č. 15 ve 2 hodiny,
P.: — v noci, tajný výlet —

— vede br. vůdce Peroutka.
P,: •— Ano.

— Zcela jasné. Sestra vrchní družstevní správcové 
patrně zaspala.

P.: — Totéž se domnívám já, pane kolego bratře fie- 
holčíku.

Ř.: — Navrhuji, abychom čekali ještě 5 minut —
P.: — A pak vyrazili.

— Ano, bratře vůdče.
P.: — Máte hodinky, bratře pane kolego?
6 . : — Bohužel, postrádám hodinek, pane bratře vůdče. 
P.: — Nevadí — jsem otrlý v podobných věcech. Bu

deme jednoduše poěítati do —
li.: — Hodina má šedesát minut —
P.: — To máme pětkrát šedesát — 
li.: — Tři sta, pane bratře —
P.: — Zcela správně. Začneme, 
li.: — Jedna, dva,
P.: — Tři, čtyři

— Pět, šest
P.: — Sedm — osm — 
fi.: — Devět — deset —
P.: — Jedená-

— etá
P.: — Dvaná- 
ii.: — ctá 
P.: — třiná 
6.: — ctá —

Výstup H.
Sestra šoušová přiběhne s panem Tinkesem.
P.: — Mau 
£.: cta.
Sestra: — Pánové laskavě prominou, ale to víte —

budíček
P.: — Nezvonil, nevadí, milostivá paní sestro šoušová.

Trampské kanadky
orig. angl. dulbox, nepromokavé, jazyky v celku, 
nákotníky, kapsa pro nůž, dvojitá _  _  v  
podešev, dvě přesky na zapínání, | Q ^ * M
nejtnodernčjší kanadský vzor, M.Z J J

Pro jarní sezónu orig. americké
KEDS a HOOD

Též poštou fr. fr. na dobírku. 
Nehodící se vyměním.

JÄROSLÄV BOHÄTÄ,
HNGLICKÁ OBUV, SMÍCHOV, NÄDRÄŽNÍ 18.

Sestra: •— To víte — tyhle budíčky —
P.: — Ano — budíčky —
S.: — Ovšem — budíčky —
Sestra: — Nelze se na ně spolehnout —- 
P.: — Ano — nezvoní —
5 . : — Ovšem — nebudí —
Sestra: — Zač takový budíček stojí —
P.: — Ano — Zbytečně se vyhazují peníze
6 . : —- Ovšem — takový budíček stojí krvavé peníze — 
P.: — S tím by se mělo něco udělat —
S.: — Ovšem — s tím taky něco uděláme!
P.: — Už vím co. Dáme to do novin.

— Ano, dáme to novin.
P.: — Mám známého redaktora, který mi to uveřejní, 
li.: — To je výborné, pane bratře vůdče, já  vám to 

zítra v kanceláři s kolegy složím.
P.: — Já  mu hned dopoledne brnknu.
Sestra; — To už to tam může zítra večer 'být?
P.: — Buďte ujištěna, sestro milostivá paní, že beru 

tuto věc za svou.
— Složíme to hodně ostře zahrocené.

Sestra: — To je ohromné, pánové. J á  si to vystřihnu 
a schovám, ale — promiňte, pánové, úplně jsem zapo- 
měla — vedu nového člena našeho odboru — pan vrchní 
ofieiál bratr Tinkes.

(Podávají si ruce.)
P.: — Těší mě, br. vůdce Peroutka, smluvní účetní 

rada.
S . : — Poklona, br. sekretář Řeholčík, obchodník.
T. : Těší mě pánové, že jsem se dostal mezi váš kruh. 

Vždycky jsem toužil po turistice a byl jsem nadchnut 
obzvláště tajnými nočními výlety. Až teprve nyní, las
kavostí milostivé paní sestry —

Sestra: — Ale to je maličkost, pane bTattře vrchní ofl- 
ciále. Rádi přijmeme v náš kruh charakterní pány, čest
né, se zajištěnou existencí — že ano, pánové.

P.s )
S . : )

— Ovšem, milostivá pani.
Sestra: — A nyní, pánové, můžeme vyraziti vstříc 

dobrodružstvím. Máte mapu, br. vůděe?
P.: — Není třeba mapy. Vyznám se zde jako doma.
T . : A neřeknete nám, pane bratře vůdče, cíl dnešního 

výletu?
P.: (významně) — To bohužel nemohu. Je  to přísně 

tajný noční výlet. Půjdeme. J á  jdu první, br. sekretář 
za mnou, a vy, milostivá sestro půjdete s panem bratrem 
Tinkesem za námi. Tímto lanem (které odvine s krku) 
budeme připoutáni. Tak prosím. Jste připraveni? 

li.: )
8.: ) — Ano!
T.: )
P.: — Nuže v chod, (Společnost se dá do conravého 

pochodu po jevišti — úplná tma — svítí si kapesními 
svítilnami.)

(Nyní mezi dialogy po dobu pochodu delší pausy.)
S . : — Pozor — milostivá paní — nešlápněte do toho. 
Š.: Děkuji. — Ach, ten svěží noční vzduch! —
T. : — Jaké je to romantické — jdeme a nevíme kam.
S. : — S dovolením, pane bratře oficiále, vezmu se vás 

pod paždím — víte, noc ve mne vzbuzuje takové hrůzné 
pocity —

T. : — 6 prosím, milostivá paní — vidíte v dálí to bli
kající světýlko — jako (lyricky) kdyby tam bludička 
hledala milence —

S.: Je to hospoda, pane bratře.
P.: — Dovoluji si vás, vážená společnosti, upozorniti, 

že ten. světlý kotouč, který září tamo mezi stromy, je 
měsíc.

S. : — To je okouzlující, že ano, pane oficále.
T. : — Nedivím se, že je tolika náměsíčníků, jako ku 

příkladu bratr Očenášek.
Ř.: — Co myslíte, pane bratře Tinkesi, jsou na měsíci 

lidé?
T.: — Ano — tuším v Politice jsem to četl — ony ka

nály, které jsou pouhým dalekohledem na měsíci patrny, 
vytvořeny prý byly lidskou rukou.

Sestra: — Prosím vás, nemluvte o kanálech za takové 
krásné noci.

8
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P.: — Pozor! milostivá pani — to je dobytek!
ž.: — To jste nemohl říci dřív, bratře vůděe!? (šoupe 

nohou po podlaze.)
T.: (dýchá hlasitě) — Ach — ten čistý vzduch —
S.: — Neřek bych —
S. : — Pánové — máte také za takové vlahé noci ta

kové divné pocity — víte — ruce by chtěl člověk natáh
nout — ku hvězdám — a strhnout je dolů —

T. : — To nedělejte, milostivá paní, kdoví ěí to je —
P .: — Bratře sekretáři, nemáte u sebe trochu koňaku!
S.: — Bohužel, bratře vůdče, jsme ho vypili už pod

lucernou. «-
P.: — Není mi nějak dobře — doufám, že támhle to 

světlo je hospoda.
S . : — Fidone — pane bratře — hospoda — což tu 

není na blízku nějaký hotel!
— Těžko — až leda na Zbraslavi — Ritz —

T. : — No, nepohrdl bych sklenkou, bolí mě nějak nohy. 
To víte, člověk není na dlouhé pochody zvyklý.

P.: — Měl byste se stydět, ale není divu. Jste začáteč
ník a nebude-li nikdo proti tomu co míti, zřekl bych se 
s ohledem na v.ás tohoto krásného výletu a mohli bychom 
někam uscdmouti.

li.: — Co se mne týče, plně souhlasím.
Sestra: — Víte, pánové, je škoda této krásné noci — 

ale snad nechcete jít až na Zbraslav pěšky?
P.: — Pochopitelně že nikoliv. Můžeme si přece vžiti 

taxi.
T.: — Ano! Taxi! To je ohromné!
li.: — Ovšem. Zatelefonujeme si támhle z hostince pro 

taxi.
S.: — Pánové, promiňte, ale -já bych potom hrozně ne

rada spala někde venku.
P.: — Nebojte se, sestro milostivá paní, tam pokoj 

jistě dostaneme.
S: — Víte — nejde mhě o to pohodlí, jako o to, co by 

tomu řekli lidé, kdybychom jako nějací divocí trampové 
spali pod stanem.

P: — Buďte bez obav, milostivá sestro, víme přec, co
je slušnost.

Ř.: — Snad si nemyslíte, že jsme jako ta zkažená
mládež —

5. : — Nic ve zlém, pánové, ale to víte — pokoj je 
pokoj.

T.: — Ano, vždyť se můžeme zcela příjemně pobavit 
při otevřených oknech —

P.: — Ovšem, stačí zdravý venkovský vzduch, prou
dící otevřeným oknem. Netřeba nám hulákati po lesích 
a říkati tomu tramping na čerstvém vzduchu.

ň.: —- Milostivá paní sestro, skromnou otázku — ne
bude vás doma pan manžel hledati.

Sestra: — Oh nikoli — má dnes nějakou schůzi správní 
rady a to se obvykle vrací přepracován až druhý den. 
Ostatně — my si věříme.

6 . : — Obdivuji vaše vzorné a šťastné manželství.
(Dojdou k  lucerně, odkud vyšli.)
T.: — Bratře vůdče — odtud jsme přece yvšli?
P.: — Nikoliv — ovšem — to byl vtip celého tajného 

dnešního výletu.
Ř.: — Ha—ha—ha — to je dobré.
T.: — Ha—ha—ha — to je vtipné.
Sestra: — Cha—cha — kdo by to do vás řek — ta

kový originelní nápad —
P.:: (mávne rukou) — Mao — malý žertík, který mi

zajisté prominete.
Ŕ.: — Bylo to výborné, že ano, pane bratře oficiále?
T.: — Skvělé, jsem jako znovuzrozen.
S.: — Jsem tak příjemně unavena — nezapomenu 

dlouho na tento krásný výlet.
P.: — Milostivá paní je unavena?
S . : — To přejde, chtěla bych si už sednouti a dokonce 

i pociťuji žízeň.
P.: )
T . : ) — TAXI!
ft.: )

O p o n a .

— Já mám dnes plnou hlavu myšlenek.
— Tak si je  ’di před boudu vyklepat. -fal.

— Poslušně hlásím, pane minystře spra
vedlnosti, že sem našel kapesník. Von to bude 
asi ňákýho trhořce!

— Proč tak usuzujete?
— No, voni sou v něm sami holoupei.

Lord.

Nová
zásilka

Made ir. U. S. R.

Kedsi Hood
orig. americké Tramping-shoes

dámské KČ 52°—  
pánské v í  54 "—

i nejlepší velmi silný druh s dvojitou špičkou, úžasně 
pevná podešev, barva: šedá neb písková, hnědé, 

obložení. Made in U. S. R.

K í  86 ' -  až 95 ' -
s jednoroční zárukou na podešev. Zasíláme vypla
ceně poštou na dobírku, udejte Číslo nohy. Neho

dící se vyměníme.
Änglická obuv

Jaroslav Bohata, Smíchov
Nádražní, proti Knížecí.
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Drby z iundiUj
K  naäemu sjecedu.

V  posledním čísle Trampa ae mánii 
Franta Šerif, šlo-li by udělat tuláckou 
slezinu. Ne, že by álo, ale půjde to. Víä 
Franto, neznám Tě, ale kápnula božskou. 
Co se týká mně, stavím se pro. Dávno 
už jsem měl něco podobného v mysli, 
ale neměl jsem odvahu to uveřejnit, po
něvadž jsem nevěděl, jak by 'to kama
rádi přijali. Představte si kluci, těch 
sta stanů a táboráků. Kluci, to by bylo 
ohromný, co? Večer si udělat domácí 
(malý) potlášek a velký kravál do noci. 
Nejlepším místem k tomu by 'bylo, po
kud já  myslím, Jarovská pláž, která 
by nás všechny pojala ve své objetí. 
Nej lepši doba 5. a 6. července. Měli by 
jsme k tomu 2 diny a snad by stačily. 
Kamarádi, co o tom soudíte. Mohli by
chom tam pozvat také „pana Kama
ráda“ z posledního listu a dát mu za 
jeho zásluhy o tramping odměnu, která 
by dle Vašeho soudu mu náležela. Jaká 
by byla, nechci se předem zmiňovat. 
Ještě něco k těm, kteří podepsali ono 
prohlášení v Po&ledůáku. Stydím se 
za to, že lidé, kteří si říkají „taky 
trampové“, mohou být tak 'bezcharak
terní a vyžadovat se pomoci podobného 
tisku. Pan S. by nám jistě pomohl, ale 
do hrobu. Ten má jediné heslo, peníze. 
Kašlem na to, co píší ti pánově v je
jich tisku, který nás po kolik roků 
špinil. Kluci, kašlete na morálku těch 
pánů, kteří by z nás chtěli udělat pro
dejné děvky. To ať dělají v jejich 
malé, ale zralé straniěce a nás ať ne
chají na pokoji. Takových lidí nebu
dem si vůbec všímat. Kamarádi k tomu 
sjezdu. Do-mluvit, napsat, přijít, kdy, 
kde a jak. S chutí do toho. S  hromovým 
Ahoj. Zmrk.

©
Osada „Havran“ porazila Sluneční 

Údolí sensačním scorem 8:0! Po
drobný referát přineseme v příštím 
čísle.

©
Nóbl tramping.

Tak by měla bejt správně na
zvána rubrika N. L. Dvf je to ra
dost (aspoň pro paďoury), jak se 
určitá kategorie „taky trampu" re
formuje na nóbl trampy. Munzarovi 
se jedná hlavně rozlišovat trampy 
a „taky trampy“. Napřed af se za
dívá na sebe a jde k doktorovi, 
jestli neztrácí paměť a jestli uměl 
před dvouma roky číst, kdy nyní 
vychvalovaný , informátor a obháj
ce našeho hnutí“ byl všem trampům 
nepřítelem a byl tak informátorem 
o nás, jenže když se někdo uprd, 
tak psaíi, že se celá osada po . . . .  a, 
a teď se chce nás!?! zastávat? Spíš 
nemá čím vyplnit ten stříbrný kul
turně výchovný plátek, tak tram
pové jsou k tomu dobrý. Jen dělejte 
hnutí, máte , recht“, radikalisti po- 
třebujou posilu a Gajdula nemá 
žádnou armádu, tak může bejt ge

nerálem aspoň „taky trampům“. Ten 
právej tramp-tulák se nestydí, když 
nemá boudu, pumpky nebo kanoe; 
ten se nestydí ani za kamaráda, 
korej nemá ani vindry a jde taky 
s náma, a nerci-li se  nestydí za svůj 
časopis „Tramp“, který je tím pra
vým kamarádem a jesli někdy není 
snad zrovna pod nos, tak af přídě 
do redakce a tam všem cesta vo- 
■ tevřená. Po straně se kecá, ale dyž 
se přijít má k věci, tak každej je 
jak  ryba. iKde jste byli všichni vy 
moudří, když byla redakční schůz
ka? Nejsem ani komunista ani 
z těch několika jednotlivců, kterým 
se nadhazuje stále prospěch a zatím 
— mají jen starost a plr.é ruce 
práce — ale přeci sem tam byl, neb 
víc očí víc vidí a každej má ňákej 
špleeht, tak ste tam měli být hlavně 
VY nespokojení umravňovatelé a 
tam jste mohli kecat dle svý chutě. 
Ten hlas z Mladé Boleslavi má prav
du. že nic nezadrží rychlý postup 
trampingu. . .  ais bylo nám lepší, 
když nás bylo maloučko, když se 
na nás dívali, tak před 8 léty, jako 
na lupiče, než teď, když se zaklá
dají Cluby, smokingový večery a 
samé fajn věci, které jsou důkazem, 
že začíná pomalu na mnoha místech 
tramping plesnivět. . .  A ti, co nej
míň jsou těma pravé jma trampama, 
tak mají plné huby chvástání o zá
sluhách pro tramping . . .

Kluci, mám před sebou výstřižek 
ještě, kdy byl né polední, ale ve
černí list, a tam doslovně ětu (píši 
jen názvy článků, další mohu kaž
dému okázat a přesvědčit): Divocí 
trampové řádí i na pražských uli
cích. — Údolí zamořené divokými 
trampy. — Trampky, závodící v bě
hu NÁHÉ. — Jarovské údolí, eldo- 
rádo opilých trampů. . .  a tento 
INFORMÁTOR chce být najednou 
OCHRÁNCEM těch ..vyvrhelů lid
ské společnosti“ — TRAMPŮ!

No. . .
...A H O J!!!

D. BILL.
Létací osada.

0
V neděli 6. duibna byl dopaden na 

brénickém nádraží malý sonyboj 
prcek z Kalvíku, an si to šejbroval

a vosadu s aktovkou v bílým líme
čku a krauzlatkou. Kamarád Bogan 
zmerčiv ho, po něm hrábl, a naráz 
ho zbavil této okrasy. Je  s podivením, 
že takový starý „hobo“ se tak zapo
míná. Kamaráde, varuji tě, pověsím 
tě za tu krauzlatku jestli tě ještě 
v ní -uvidím někam do průvanu!

Za Mohykány:
Ďas.

©
šerife Franto, dva archy! Kde lá

gruješ? Chtěl bych s tebou mluvit, 
ohledně toho velkého potlachu.

Leeián.

Pár rážných slovíček.
Všechny nás překvapila rubrika 

„Tramping“ v Nedělním listě. Jed
nání p. Stříbrného se nelze divit, od 
toho jsme zvyklí na všelicos, ale že 
několik zaprodanců si troufá říkat 
kamarádi a počítat se mezi nás, to 
je trochu moc. Řádný, poctivý tramp 
se musí na mínění veřejnosti, řeknu 
to otevřeně: vyfláknout. Nikdo mu 
nic nepřidá, tak jako žádnému pro
letáři. Je jisto, že nyní vykrystali- 
suje onen rozdíl — lepší a horší, 
o kterých jsem v posledním čísle 
Trampa se zmínil. Snad je tak lépe, 
alespoň poznáme všechen plevel. 
Myslím, že právě ten vzrůstající 
počet „trampů“, potažmo salonních, 
a pak ukazováni se veřejnosti je 
podstatou celé té záležitosti.

Nezbude nám nic, než tyto „taky- 
trampy“ ignorovat.

S Kamarádským ahoj za osadu 
„Staří Vlci“ Ruda Čermák. '

NB. Prohlašujeme „Trampa“ za 
jediný list ryze trampský, kama
rádský a jsme s jeho obsahem a 
způsobem psaní úplně za jedno.

0
V čísle ?. našeho ctěného listu se

objevila na zadnici (t. j. zadní strán
ce) stručná zpráva o tom, že při 
lehkoatletickém meetingu zvítězil 
v běhu na 400 m l u z m a  (60.2). 
K tomu dostáváme od našeho velmi 
váženého dopisovatele Kuzmy, sta
řešiny humoru vůbec a blbýho zvlá
ště, následující prohlášení: Nejsem 
totožen s Kuzmou, jemužto jesti 
šedesát let a dva měsíce (60.2) a 
kterýžto vyhrál běhavku na 400 m, 
neboť jsem celkem stár třicet let 
a jeden měsíc (30.1), většinou nebě
hám, jsa noh tuze krátkých, a co se 
týče 400 m, nemám ponětí, co je to 
za délku, anžto u nás v Hintrlandě 
se eště měří na lokte, pinty a těžký 
houfnice. Nejsa totožen s tímto Kuz- 
mou-Běžcem, též v šachu Koketou 
zvaným, a jsa naopak Kuzmou- 
Neběžcem. prosím valnou hromadu 
trampů, aby, vzajouce to na vědo
most, konstatovala, že máftie Kuzmy 
dva a kuzmů celý fůry. Někerý 
z nich akorát teď zakládají tramp
skou rubriku v Malým čtenáři a 
Svatým Vojtěchu. Esi běhají, mohli 
by přeběhnout i dál než na čtyři sta 
metrů do těch svejch šedesáti let 
a jednoho měsíce. Léč: do roka a 
do dna se asi sejdem! Howgh!

V Praze na prahu dubna jara paní 
a dívek MCMXXX.

Kuzma I. v. r.
©

Osadn „Utah“ zahajuje oblíbený 
každoroční taneční parket 2. května 
(v pátek) od %S. do 11. hod. več. 
v restauraci „U .Karla IV.“ v Podolí. 
Další večery každé úterý a pátek. 
Hudba: White-Horse-band.' Vstupné 
2.40 Kč vč. z. d.
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osad a redakce
Dobrému trampovi Vaškovi N. 

na Smíchově!
Kamaráde, odpusť, že teprve dnes 

si na tebe vzpomínáme s díky za 
haldu formulářů, kterou jsi v red
akci odevzdal. To máš tak: My, kte
rým se říká odbyté kapacity, máme 
svou cestu udělanou, jdeme po ní 
ohromně bezpečně ve svých těžkých 
bufách a každý mistral je  slabý, aby 
nás sfouknul někam do rokle. Ale 
ty mladé to bere. Oni v dětské sle
potě nechápou, čím si je  paďouři 
kupují. Oni nevědí, že biograf, hol
ka z kšeftu, jazz-band a fajnová 
literatura jsou neiosvědčenější lá
kadla, jimiž měšťák pracuje.

My „zaprášení" jsme jim k smí
chu. Na štěstí však při trošce šikov
nosti mohou býti do jednoho zacho
váni nám, když si jich sem tam 
všimneme. Těch církví jsean si ne
dávno všiml já. Reagoval jsi prak
ticky na věc, tvůj dar se rozletěl 
mezi ně — a snad i tobě to bude
Slaisirem, věnovat nám ještě co 

disposici máš, mládež se dá obslu
hovat! Ale obsloužíme ty chlapce 
rádi, vždyť z mnohého uděláme 
poctivého trampa, jako ty uděláš 
dobrého kluka ze svého synoboje.

To heslo už se vžilo: Než si vlezeš 
do trampské hazuky, vylez z církve! 
A pamatuj, že se neříká církev 
jenom Římu, ale také věřícím če
skoslovenským, většině politických 
partají a řadám sokolským!
Tak ahoj, Jime, my o tobě víme!

Redakce.
©

Kluci,
kdyby se náhodou někdo z vás do
věděl, kde že má své sídlo paní 
Ingeborg Nyklíčková, porodní asis
tentka z Novejch Dvorů, stará asi 
60 let, vysoká 155 čísel, plynně česky 
i německy, zvláštní znamení žádny, 
tak mi nechte zprávu v redakci, ať 
je  v novinách zase jednou pořádná 
beštiálni vražda. Mezi náma: vona, 
když jsem byl porozen, vzajíc mě 
do chlíva, dala mě voblízat krávě, 
tatíček na smrtelným loži mi to 
prozradil, co se mnou ta mrcha ten
krát vyváděla f těch Novejch Dvo
rech, voni holt tam sou špiritysti a 
na todle držej. A jak já  k tomu 
přídu, abych tejkonc po celej život 
trpěl, jsouce intelektuálně méně- 
cennej!?

Děkuju všem trampům a jimi 
uvedeným hostům předem za úsluhu 
a pište pod značkou:

„Nese nese ping! frajer, 
menuje se Inglmayer.“

Šerif Franta:
trž to na nás ležet

Pomalu se tlačejl ze zsmě kedlubny 
a brzo hošuiata a devčulata budeme 
mít salát. A pak .přijdou „vokurky“.

Tahůe doba je vlastně maše nej
krásnější, ale jinak budou soudit v re
dakcích paďourských listů. Nebude 
žádný Kutěpov, nebude žádný kři
žácký tažení, protože Antikristi v 
Moskvě udělali s papežskou bulou to, 
co dělají trampové se stříbrňákem. 
Zevloumovy chachachááááá (taškařiny 
— ale nechte mě, než si ublížím.

Děsný slovo — vokurky! 1
A tu aj. Kdo spasí jet Vy batolata! 

Už se v T e m p u  připravují tituly a 
ve Venkově a v Národě a v Politice.

No, tiše, kluci. J á  vím* že vy. Ale 
dyť já  na ně taky!

J á  si ale chci jenom trochu aapro- 
rokovat a sem přesvěd&nej, | že to 
s tou předpovědí nedopadne, jako 
e vonou, kerou můžete Cist v paďour
ekých hospodách pod vobrazem 
Moskvy.

Tak budou sice se dělat noční so
kolský vejlety, ale všechny sestry 
přece podou s pásama ctnosti, ke- 
rejch je k tomu účelu v cajkhauze 
skladiště. Zámečníci se sůčastnit ne
smějí. Tak tedy ruce pryč. To jenom 
vy budete dělat orgie při harmonicB.

Bude se chlastat a  chlastá a blije 
se v Repre. Chlastá a blije se v Ka- 
pličče. Chlastat se bude v Hase a pro 
Flekovic je název chlast tolik jako 
pro Procházkovic. Tam ale dáme do 
kasičky na Pošumavskou 10 hal.

Tak ruce pryč, pacholci bez vlasti 
a viry. To jenom vy si vozíte na 
tramp rum z důvodů nízkejch a ne- 
čestnejeh a za to vás trestej bůch.

Nebude se nic psát vo tom, co je 
v Riegráku, co je ve Stromovce, co 
v Chuchli, bude se psát vo vás, sy- 
čouni.

Chodíte vy žáby trampský s kama- 
rádama na noc do stanu? Do boudy? 
To bude žrádlo pro Národ na celou 
stránku.

Nač psát vo tom. co je na Císandě, 
na Štvanici, u Prokopa, na každý la
vičce na Letný a ve všech parkách. 
Vo těch věncích ztracenejch a potr- 
hanejch se nepíše. Cudně mlčí „Ná
rod“, ale já  tvrdím, že kdyby každej 
z těch netrampů, co jim hárají city 
na uvedenejch místech po tom sply
nutí duší vypálil ránu ze Špuntovky, 
zněla by vod soumraku do rána ta
ková děsná kanonáda nad mátí. 
českejch měst, že by spad nejen Die- 
zenhoferfiv pavilon, 'ale následoval by 
i monolit.

Klub č. Tur. bude na výletě taky 
dělat vohýnky, ale dřiví si ponesou 
z Prahy v bafochn a ve „Venkově“ 
budou věděS positivně, že vy si dě
láte třímetrový hranice ze samejch 
špiček vod jedlí.

Děvčata a kamarádi. Děle za volá
ním lesa a noci. Nechte paďoury 
prskat a nechte jejich synky dále svá
dět služky. Jejich cérám to zase vo- 
platějí študáci a jednoročáci.

Teď už víte, co bude v létě „no-

výhu“ . A konec? Na jedný chotě sem 
ěet nápis: „Zabte vola pitomýho, co 
ěte listy Střibmýho.“ Ahoj.

Trampskou chatu (srub) v údolí 
Kocáby u Štěchovic prodám za 3500 
Kč. Nabídky do adm, t. 1. pod zn. 
„Pouze trampovi“.

Trampský sjezd.
Kamarádi!

Hlásím se jako jeden z prvních 
k .myšlence šerifa-Franty x dvou vr
chů. První „celoštátni“ trampský 
sjezd je myšlenka v zásadě ohromně 
dobrá Je  zapotřebí, abysme se jednou 
všichni slezli a popovídali si. Je  po
třeba vědět, jakou sílu vlastně repre
sentujeme. Vyžaduje ovšem takový 
sjezd velké přípravy a  proto' navr
huji, aby se ihned započalo s prací 
n i takovou vážnou věc. Náš sjezd 
musí býti velkou monstnedemoastrancí 
proti všem paďourům a hlavně proti 
„taky-trempům", které důstojně re
presentuje oněch 13 osad, podepsa- 
ných na prohlášení „Poledního pfil- 
noěníku.“ Samozřejmě, že přijdou 
kluci čistí a střízliví, ale nesmí při
jití Ive fraku nebo smokingu. Jsem 
proti tomu, abychom na našem sjezdu 
podávali „čaj o páté“. Při té příleži
tosti také provedeme důkladnou oči
stu našich řaď. Raději odřežeme se 
svého kmene všechny nakažené vět
ve, než abychom, dopustili, aby se ne
moc dostala do zdravého kmene. Byli 
jsme |SÍlni*; když nás ibylo nejméně; 
protože jsme tměli silné jednotlivce. 
Dnes jsou naše řady silné — ale sláb
neme, protože máme mezi sebou roz- 
kcdníky, astrachány, protože se mezi 
námi tvoří nová' třída trampů, lepší 
kasta. J e  na čase; aby bylo již jed
nou o tétcr věci vážné jednáno. Proto 
vítám s radostí myšlenku uspořádáni 
trampského sjezdu. Navrhuji, aby na 
sjezdu za každou osadu mluvil jeden 
řečník, stručně něco o osadě,' jejím 
rozvoji a podal volné návrhy, týkající 
se trampských otázek. Vrhneme se 
a chutí do práce k utvoření trampské
ho sjezdu, čím dříve, tím. lépe. čas 
kvapí — kluci mluvte 1

Zdar trampskému sjezdu!
Za osadu Údolí Mlčících Lesů: 

Joe Carnát.

Bočanovi z „Utahu“ projevujeme 
upřímnou soustrast k úmrtí jeho 
matky. Redakce t. 1.

Rudyarde Gregore, nepřejeme si 
pro podruhé, abys nám posílal 
„srdečné trampské Ahoj" v „Neděl
ním listě".

Vechtr z „Cariboo",
Láďa Mužík za wAthabasku".
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T t a m  p o v é !!
Vaše oblíbené písně, zpívané u táborových ohňů, nahrány n« 

deskách „Parlophon” , zkrátí Vám nudné "večery a oživí vzpo
mínku na volný život v  přírodě

Zpívají „ZTRACENKAftl” , ze „Ztracené naděje” .
B  13628 Kamarád, Osadní - vojenská. Text J .  Mottl.

Za pár jdeme z vojny domů, vojenská. Text i hud. J- Mottl. 
B  13S2S Můj koníčku. Osadní. Text i bud. J .  Mottl.

Konec. Osadní. Text i  hud. J . Mottl.
B  13632 Cariboo (píseň o posvátném sobu). Text i hud. J .  Mottl.

M yška. Osadní. Text i hud. J .  Mottl.
B  13633 Pěkně na chodníček. Vojenská.

Andulička. Lidová.
B 13634 Ptáčkové už zpívat přestali, Osadní. Text: J .  Mottl., hud,

José Padilla.
BORBY. Osadní. Text: J ,  Mottl, huď. V. Hochmann.

B Í383S -Stará píseň. Text K. Brouček, hud. R. A, Whiting.
K A JA K . Osadní. Text J . Mottl, hud. Gaston Gabarocfoe. 

B  13635 Přijď, přijď rozehřát wsgwam můj. Text J .  Mottl, hud.
Dal. Dauber.

Proč máme Ikáti, Text: J .  Mottl, hud. Irwig Berlin.
B 1361? Maminko, m ám o. . . .  Text i hudba Jarka Mottl.

Bessy. (Tam kdesi za těmi lesy). Text i hudba Jarka Mo-ttl. 
B  13620 Námořník. Trampská píseň. Text i hudba Jarka Mottl.

Kapitán. Veselý je život. (Námořnická píseň). Text 
i hudba Jarka M ottl

B  X3622 Hvězdičky vzplály (Zmlkly už ská&y.) (Osadní píseň.) 
Text i hudba Jarka Mot t i

Neříkej děvče nikdy ne. (Dnešní dívka.) Text i hudba
J. M ottl

B 13621 Už vím, že jsem sám . . . .  ( Já  a můj stín.) Text J . M ottl 
Kamarádi. (Chvěje se nám hlas.) Text J .  Mottl. Hudba

F. K. Logan.
B 13623 Pirát, (Pirát býval duše hrdina.) Text i hudba T. Mottl.

Daleko za mořem (svoje srdce mám). Text i hudba J .  
Mottl.

B  13627 šavlenka broušená. (Vojenská písnička.)
Proč pak vy se panímámo mračíte (lid. písnička).

Zpívá „Klub starých kamarádů” .
B  13373 Vždycky jsem myslíval. Slova i hudba J .  Novák.

Zlatovlasá Lady. Slova i hudba J . Mottl.
** 13393 Proč odešel jsi v dál. Slova L. Zeman, hudba J .  NachtmaQ 

V osadě. Slova i hudba J . Novák.
B  1360? Ba hochu stárneš. Slova i hudba J .  Novák.

Ještě míli, ještě chvíli. Slova i hudba J .  Novák.
Zpívá: Jan  Fitka.

18 Zpěv a doprovodem orchestru a zvláště vyslikajfefi bawaiskou 
m  kytarou
g j B  13551 Kamarádi. (J. Mottl, F. K. Logan). 
m  M argareita. (J. Mottl).
Gj B  I8S34 Avione, Avione, lásko má • .  • a ( J . Skaíský, L» Opatovický)*

Černoušek. (J. Novák).

N O V Í  t a s
s. f b . o.

OENEDAiNi IA I¥ . PRO C .S .R . 
PRAHA II., VÁCLAV16Í NAM.

Listárna redakce.

Ostatní:
Redakce za inserty nezodpovídá!
Pořád vám to říkám, sbírejte pří

spěvky do „Trampa“ a zúčastněte se 
naší soutěže o peněžité ceny.

Pepička Kratinová.

A t-eď do řady:
Nora: Gratulujeme k výročí vy

puknutí tvého života a buď tak mla
dej í ve fórech. — Staří vlci: Dě- 
kuju mockrát a příště zas takový 
dobrý. Ten fór o filiálkách použiji 
rta obálku. Máte vtipnou dífku! — 
Reddie: Nebojte se a dál. Ty modři
ny vám přijdu hrozně rád pofoukat. 
— Jerry: Šilhavý kanár, chybí adre
sa. z toho důvodu neotiskujem, páč 
takový věci sou podezřelý. — Jarie: 
Vítáme Tě, ale pošli raději nějakou 
prosu. — Zlomené srče, Písek: T a 
už někde bylo. J in ý !----ý- VI.: Ve
směs dobrý, tak dál. — Groteska:

Vítáme z války a dál. Velmi dobře.
— Farář: Pozdravtě. Velmi dobře, 
mravy: zákonné, pilnost: velmi pil
ná. — Sonny: Nedostatečně. Polepši 
se, nebo pošlem matce censuru. — 
Letenský Andy: Totéž. — U zmrzlé
ho psa: Totéž. — Vyklouz: Sotva 
dostatečné, sentimentální až hanba. 
Polepšit. — Kranát: Jenom něco, piš 
dál. — Attila: Moc dlouhý a potom
— z tý nový češtiny jsem úplně 
trop. Dostatečně. — Klacku, pro
boha tě prosíme, pošli nějakou prosu 
nebo fóry a našup ti to otisknem. — 
Lucie: Co je  s Vámi?

Budete otištěni a dobře se Vám 
povede na zemi. Proto nenadávejte, 
a pište vesele dál. Něco se jistě 
ujme. Paní Dýtrtová.

Osada „Hurikán“ uspořádala 4. t. 
m. animovaný trampský večer, kde 
se populární Bob z Hurikánu roz
loučil před delším ěundrem na Vý
chod. Jistá trampská parta profes, 
zpěváčků se nedostavila, což bylo 
radostně kvitováno a program vy
plnila stejně dobře Bobova parta a 
několik extempore z řad publika. 
Bobovi na jeho cestě přejeme mnoho 
zdaru.

Sportovní ,Kecky*
Ve velkém výběru levně na skladě od 2 ó Kč. 
Spolkům, obchodníkům velká sleva ' yžádejte 
si vzorky na'dobfrku. co se nehodí vezmu zpřt.
1 éí la levné plátěné polobotky na s kl adě:

JAR HORMOF - ©RyH - PRAHA VII.
u Hlávková mostu. Bubenská 6 n. Tel. 30271.

D O P O R U Č U JEM E.

Tramp vychází v pátek každého týdne. — Předplatné ročně 25 Kč, půlletně 13 Kč. — R e d a k c e ,  a d m i 
n i s t r a c e  a e x p e d i c e :  Praha II., Karlovo nám. 13. Telefony 43.241 a 43.300. — Filiální administrace 
pro Velké Brno: Brno, Husova 7a. Telefon č. 5069. — Filiální administrace jsro Přerov: Přerov, Škodova 13. 
Filiální administrace pro Bratislavu: Bratislava, Štúrova ul. čís. 6. — Vydavatel Quido L a n g h & n s .  — 
„Trampa“ rediguje a za redakci zodpovídá Karel M e l í š e k .  — Tiskem Impressa, tisk. spoí, v Praze. 
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