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Ročník MI. — Čisto 8 — V Praze, dne 19. února 1931. — „Trampa" rediguje s redakč. kruhem Kare) Metíšek. 

Tati, co ie to morátka? 

Otec po chvHi: „To je asi takhle: Mým společníkem 
je pan Babka, že ano, a k nám do obchodu přijde zá-
kazník a vybere si dvoje ponožky po deseti korunách. 
Já mu řeknu: To jsou dva páry prima ponožek po 
dvaceti korunách, to je ceikem čtyřicet korun. Zákaz-
ník piati stokorunou, já mu vrátím čtyřicet korun a on 
si toho nevšimne. A teď viastně začíná ta moráika. J á 
si řeknu: Mám to říct panu Babkovi, nebo ne, rozumíš?" 

co. 

B á s n í k : „Kluci, dal sem tolik ohně 

do těch básní, co jsem posla! do „Tram-

a oni mně je tam přece neotiskli." 

T r a m p : „To oni asi to udělali obrá-
pa", 

cene. 

— Tak bych rád za masku a nevím za co. 
— Di za nevohoienýho. 
— ? a co to za masku? 
— No, vona to zrovna maska není, a!e že bych 

t! moh namydlit. Teddy. 

PottíM 7e(My VormymH." „RaJím ti, 

čéče, j e ď J o ínJ :e, fam &y ses mě/ 

JoĎře." 

„Prečo, H&otíčAý?" 

„Páč v /nJíi HCftuoý &ej&y." 

Redskin ze „Seamewu". 

TRAMP se 
nám získat: 

1929 ^ , 
ctenare prvý 

ročník „Trampa" a prodáváme jej po 20 Kč. 

Pospěšte si, na skladě jest jen 8 výtisků! 

— Hergot, v tom Mexiku musí 
b e j t ňáká čistota! 

?!? 

— No, dyk tam nevycházejí 
z praní. 

Jerry z Ostrovů. 

„Čiověče, tak jsem ce!ej ňákei rozbitej," povídá 
ve!ký Joe, malému Joemu. 

„Tak pojď sem, já tě zas zbiju," vece mu malý 
Joe. So,íg-Woung., 

Jestlipak víš, proč se říká ten- chlap a ne ta 
chlap? 

Nevím, 
Já taky ne. 

V osadě máme železnou osadní kasu. Vybírá 
šer!! mezi klukama na potlach. Franta, věčný 
švorcák, vytrhne nenápadně knoflík vod kalhot a 
chce ho vpašovat do kasy! 

— To je mýlka, tady není kostel! vece šerií. 

.Tramp" vycházi týdně. — Jednotliví čisto 1 Kč. — Předplatné ročné 42 Kč, půlletně 24 Kč, čtvrtletné i2 Kč. — Majitel a vydáváte] 
Trampské vydavatelské družstvo v Praze, zaps. spot. s r. o. — Redakce a administrace Praha L, Karlova 14. — Telefon 24665. — 
Tiskne a expeduje „Rota" , akc. spol., Praha [., Li l ioví ul. 13. — Filiální administrace pro Velké Brno: Brno, Nádražní 2a. — Filiálni admini-
itrace pro Přerov: Přerov, Škodova ul. 13. — Filiálni administrace pro Bratislavu: Bratislava, Štúrova ulice č. 6. — Za redakci odpovídí 

Karel Melfšek. — Novinoví :azba povolena č. 290.458ÍVH—1930. 
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Franía &w*ey, E. A . í ongen a Eman 

T r o j a n t ^yp í sný t o b m ě n a í 0 0 H & e r š í í tnAsů 

í o m t ! , A ď o j í m u & á z e o P r a z e A t í & e n é A o 

Stuha : „Miiostpane, za dveřmi je zase jeden ne-

zaměs tnaný , ž e p r ý u ž dva měsíce nedětá a m á 

3 ma ! ý děti — všichni p r ý nemaj í co j íst ." 

M i ios tpán : „Jež íš i — to je b ídy v tohle pru-

mys iové stagnaci — to je b ídy. F ranc — v y h o ď 

ho honem, nebo m ! to íítostí srdce u t rhne ! " 

Legin. 

„ Z V Í Ř A T A , V ľ j s r f J A ^ O L / D / / " 

Pan paďour: ^Já jen dyž pohotHně sedím u stolu. Pak 

mi an! na tom nesejde, dyž je o ňákei chod víc." 

To je zviáštn í ! D y š sem byla ve válce za fron-

tou v báru, to se mužský vo mě div neservaíi. 

A tady se mě ani nevš imnou! Ohniště. 

TRAMP a 
TRAMPSKÝ OBRAMMÝ V Ý B O R 
VELKÉ P R A H Y 

p o ř á d á 

ve č t v r t ek , 5. b ř e z n a 

193t v e v e t h é m sáte 

Nár . d o m u v K a r ! í n ě 

V Š E T R A M P S K Ý 

V E t E R . 
V p r o g r a m n v y s t o u p í : 

E m a n TfO#an a j e h o pa ř *a 

$eM!er t ! u b - p í s n ě . T r a m p s k á s t ě n a . 

Od put d e s á t é t a n e c — Or ig . j a í z . 

Vstup Kč 6.—. Začátek v 8 hod. večer. 

Frak zakázán. Kamarádi, pokud kdo přijdete 
v trampském, vezměte si kedsky, protože 

hostinský nedovolí rejdit v kanadkách. 

Zajistěte si včas vstupenky! 

Osady necht htásí okamžitě své nezaměstnané kama-

rády pro které jsme vydali 50 volných vstupenek. 

„ T R A M P " . 
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J é j e , j a r o j e f a J y , m o í ý ŕ -

& o u é u ž í í ŕ a / t . 

/rMSřr/i /ĎraAím ná&óžný mníaŕ, 

/^erý pro/ížďěř vžďy koncem mísíce 

na svém osMčn &azarem. Favřř se 

& prodavač: a apczomií Je A'^Afe/né, 

že se za ně moířH g že í svar) mast 

Prodavači ma JěčovaK a ďávaH 

ma peníze ne&o /Mřo. /(ďyž ío už 

rrvařo ďíoaAo, měH ň o ďosŕ, a /o^ 

vMěH í/aseína přícňázer, se. 

W y ž se ŕo sřařo až po rřerí, seď? si 

Našem ďoprosŕŕeď &azárn a ponoň'í 

se v Aía&oAé přemýšlení. Díonňo se 

na ně/ <?ívaH, až se /eďen prodavač 

zepŕaí, proč ^aA seďí. — „<4ŕň/i se 

zío&í, že necAaíe Aíaííověr sň;že&-

ní^a. Aře</aře-H mí ani íínes níc, síane 

se něco sírašíívéňo." P/oďavačí se 

íeŔíí a zanesH ňo jíďíem a penězi. Pa& 

se /eďen oďvážií zepiai.' ^JaMpaA 

sírašiivá HcMřosr se &yía sřaía, 

Tfaseine /&ra7H;;*e?" — &yí &yeň 

mnseí pracoval/" co. 

— Mě) jsem dnes štěstí, že jsem 
neostept. 

o 

— Moht jsem nechat oči na Marion. 
Mo!]y. 

— T e J ^ a u ž s e p r a c u j e 

$ j e n n a u e n & o u ě . 

— !TaA s e f a m o o J s ŕ é A u ; / 
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dopis z Budějovic 
Žádáme vás zdvořHe ú otištěni tohoto protestu: 

Podte zpráv někoiika Hstů chystá zemský výbor péče 
o mtádež a ministerstvo vnitra omezení, dokonce úpiný 
zákaz voiného trampingu. 

Tramping vzrost! v masové hnutí míádeže všech vrs-
tev. Je zřejmé, že tento zákaz znamená organisační pří-
pravú předvojenské výchovy, českobudějovičtí tram-
pove se usnesti na sieziné dne 8. února 1931 protestovat! 
co nejostřeji proti zákazu trampingu a zavedení před-
vojenské výchovy. 

Dáie chtějí českobudějovičtí trampové věděti, jaké 
stanovisko zaujmou Vaši pariamentní zástupci v případě 
projednávání tohoto zákona. 

P. 8. Zasíiáme tento otevřený protest na všechny 
zdejší redakce. 

Adresa: Trampský obranný výbor. Hostinec pana 
Světeia. České Budějovice, Střeiecký ostrov. 

otto rikin: 

pohiedte trampíři na komunismus 
(San Diegovi, Boganovi, Groteskoví a Casiolimu.) 

Ve spoustě dopisů, došiých k MI. pražskému po-
tlachu jsou 4, které vyslovují námitky. Odpovídáme 
otevřeně, po kamarádsku, nejsme církví, potřebujeme 
výměnu názorů, neurazíme se siovem. 

Především ty, šerife Grotesko. Mluvíš, co by 
neutrál. Jaká neutralita, k čemu? Může býti tramp 
neutrální k chystané předvojenské výchově, k zákazu 
trampingu, k zdražení jízdného, k zákazu doprav osob 
nákladními auty, k existenčním poměrům mládeže pra-
cující za pár haléřů na paďourskě pupky? Můžeme býti 
neutrální k tomu, když k nám chodi kluci a říkají: 
„Heleďte, kamarádi, já bych rád kupoval „Trampa", 
ale už nemakám 2 měsíce a nemám ani tu kačku tejdně." 
Kdo jsi, Grotesko? Je tvůj táta bankéř, ministr, anebo 
statkář? Pak můžeš být neutrální k bídě, poněvadž 
ji neznáš, můžeš se vyfláknout na tramping, poněvadž 
máš prachy na Rivieru. Ale jinak nemohu být neutrální 
k tomu, co mě bolí. Nemohu souhlasit s takovým 
společenským pořádkem, v němž pracující lidi chcípají 
hlady a líný paďouři neví kam s penězi. Nemohu být 
neutrální a jsem proti takovému pořádku. Ale v tom -
okamžiku jsi v očích každého paďoura bolšánem, 
komunistou. Jakže, křičí ihned paďour, ty nechceš dělat 
neutrálně na můj pupek, ty nechceš rukulíbat milost-
paní, nechceš nosit naše fangličky, nechceš sokolovat, 
ty proti nám Masitě křičíš? A to je pěkný pořádek, 
haló, kde je policie, tady jsou boiševici! 

Podívejte se všichni kolem sebe, kamarádi, ty Diego, 
Bogane! Sotva že jsme veřejně vystoupili, řekli, kdo 
jsme a co chceme, spustili paďouři ve svém tisku 
kravál. A co říkají? Vyvrátili snad náš program jako 
nesprávný, dokázali nám, že potřebujeme předvojen-
skou výchovu, anebo že jsou proti ní, jako my? Ne, 
ke všem těmto otázkám mlčí jako prasata v žitě, ale 
křičí jakQ zběsilí: Trampové jsou komunisti, komunisti 
chtějí ovládnout tramping. No, nás tím nepostraší, my 
půjdeme dále svojí cestou. 

Všechny naše potlachy byly konány jako veřejné 
schůze, nebof zákon ták přikazuje. Na takovou schůzi 
může přijít každý, může ši každý vzít slovo jménem 
jakékoliv strany, či skupiny. Přišli jen komunisté a 
říkali: My, trampové, nesouhlasíme s předvojenskou 

výchovou, nesouhlasíme s tím, co se proti vám podníki. 
Jestli to říkat na IH. potlachu jejich mluvčí špatně, 
nesrozumitelně, je to jejich věc. Ale proč nepřišii ti 
ostatní, proč neřekli: My s vámi nejen souhlasíme, ale 
také prosadíme vaše požadavky. Nepřišli proto, poně-
vadž chtějí provést to, s čím my nesouhlasíme. A nyní 
křičí za rohem: Počkejte, vy bolšáni, pošlem na vás 
policajty! Prosím, pošlete. My odpovíme tak, že na 
každý útok proti nám přivedeme Í00 nových lidí do 
našich řad. 

Trampský obranný výbor. B 

K!uby a osady, které dosud neMá- Ba 

šity de!egáty do T. O. V., učiňte tak 6M 

ihned na adresu redakce. Projed- SS 

nává se řada ve!mi důležitých otá- ^ 

zek trampského hnutí a je nutno? B 

aby každá osada by!a informována! S 

— Emane, máš taky děti? 
— No jo. Tři. 
— A jak pak se menujou? 
— Eman Pokornej, Eman Tichej a Eman Novotnej. 

ostra vský poďach a co se kol něho sbšMo 
Na poprvé sešlo se na 250 trampířů, přičundraii 

kluci až z Frýdku. No, přišla i tajná policie, stoupenci 
pana Stříbrného s pukami na kalhotech a strana 
sociálnědemokratická s brejlatým učitelem, co by 
řečníkem. 

Po řeči kamaráda Rikina vzal si slovo sociálnědemo-
kratický učitel Vítek. Slovo neřekl k trampingu, slovo 
neřekl k programu, který Rikin probíral, ale v kilo-
metrových, dutých frázích mluvil o nějakých myšlen-
kových proudech mládeže a neodpovědných komuni-
stických živlech. 

Poněvadž žádný z přítomných trampů nezamordova! 
otce ani matku, aby za trest takové kecy poslouchal, 
zatrhli brzo kázání pana učiteie, kterému tleskali jen 
Stříbrného chlapci. Na to čekaia policie, aby mohla 
potlach rozpustit. 

A nyní považte, kluci, co si o tom sociální demokraté 
napsali ve svém plátku „Duchu času"! Píšou doslovně: 
„Soudruh učitel Vítek odhalil příčiny komunistického 
úsilí o ovládnutí trampského hnutí a vyvrátil útoky, 
lživě vedené proti DTJ a sociální demokracii. Když ko-
munisté viděli, že velká část přítomných pozorně na-
slouchá slovům soudruha Vítka, spustili kravál a pří-
tomný komisař schůzi rozpustil . . ." 

Kluci ostravští, 250. vás tam bylo, ale může jeden 
z vás říct, co ten učitel vyvrátil? Snad, kdybyste ho 
nechali dle libosti mluvit, snad byste se vyvrátili všichni 
vzhůru nohama, co by chladné mrtvoly. Ale takto jste 
komunisti, bolšáni, agenti Moskvy, patří vás zavřít, 
poněvadž jste nechtěli poslouchat pana sociálnědemo-
kratického učitele. 

Z toho, co jsme ocitovali z „Ducha času" vidíte, jak 
dovedou paďourskě plátky překroutit pravdu, udělat 
z komára vola. 

Trampíři na Ostravsku, do toho! Pusfte se do práce, 
stanovené na schůzi oblastního výboru, a čím více 
paďouři o nás lžou, tím více do nich. 

KDYŽ K A J V A D K Y 
F E D Y O D W R O B C E 

V E S E Í Ý H O 
PRAHA - Jáma. 
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píďa: 

zdravé íě!o. 
Dnes, kdy skoro každý úspěch zá-

visí na schopnostech duševních, sta-
ranie se velmi máto, resp. nedosta-
tečně, o své tělo Ve starověku na-
proti tomu snaží) se každý jednotli-
vec doSíci pouze tětesné síty, neboí 
hiavní zásadou sociátní byt tehdy 
útok a obrana. Proto tehdy pěsto-
vato se těto na úkor ducha. 

Avšak těto i duch mají rovné právo 
na stejnou péči: žijeme v době, kdy 
na udržování zdraví pohtíží se jako 
na povinnost. 

Mens sana in corpore sano, byio 
hesio vzdětaných Římanů a praktické 
provádění toho hesta nejen v těio-
cvičnách, ate hlavně v tesích, na 
zdravém vzduchu, zajistí nám har-
monii mezi tětem a duší — tu šťast-
nou rovnováhu duševní, bez které 
není v životě všedních dnů ani 
opravdové radosti, ani trvatého 
štěstí. 

Nedivte se proto těm, kteří po 
ceiotýdenní dřině venku „na osadě" 
prohánějí těto a pěstují sport, nebof 
tím utužují nejen svoje zdraví, aie 
též i svých budoucích dětí. 

Každý uvědomětý tramp by mě) 
vědět, že právě v této věci chceme 
se tišit od paďourů. P r o t o n e j e n 
z d a t n o s t d u š e v n í , a i e t é ž 
t ě t e s n á a ť j e c í í ě m n á s 
v š e c h . 

Panská odměna. 
Joe Víček, bývaiý učíte) Franty 

Nekotného, jest nyní bez zaměstnání. 
Pří nedávné Frantově exhibici v 
Autoktubu, za kterou brat 2 tácky, 
nabízeí se mu k součinnosti, aby si 
nějakou tu káči vyděíaí. Ate se ztou 
se potázat. Ta tam by!a vděčnost 
svému učiteli a byt prostě p. Hru-
banem — odkopnut. 

Nic divného — nástedova! Heř-
mánka. 

Tak svět odpíác i . . , Johny. 

Mistrovství Čech v rohování. 

Na mistrovství Čech, která se po-
řádají tohoto roku v Hradci Kráiově, 
startují tři známí internacionálové-
trampové. Zadrobílek z Maraňonu, 
Jakš z Kenedy-Kedd a Chundela 
z Odotí Děsu. Zajímavé jest, že tento-
kráte nestartují Jelínek, Dvořák a 
Jirák z Toronta. Prej TK Star a Vys. 
Sport nemají peněz. 

Z ČsUBA. Na poslední výborově 
schůzi ČsUBA resignovati na své 
funkce p. Horák, Růžička a JUC. 
Sembera, všichni členově T. K. Stáru 

k nemate radosti ostatních p. funk-
cionářů. Však již byto na čase, aby 
se ve výborových schůzích praco-
vato pro sport; konečně ct. pánové 
se přesvědčili, že ČsUBA neuí poli-
tická partaj. (T. K. Star je majetkem 
jedné potitické strany.) 

B. C. Ktadno pořádá )5. t. m. v sáte 
Lidodomu boxing-match Praha-Par-
dubíce-Ktadno. 

Prahu zastupují borci a vycho-
vanci kamaráda Hockého. Tentýž 
den koná B. C. Ktadno vatnou hro-
madu! Johny. 

Kamarádi! 

V neděti dne 22. února 1931 pořádá 
J. P. T. spoíečně s osadou „Pamir" 

L y ž a ř s k é z á v o d y v b ě h u , 
muži na 15 km, ženy na 6 km. 

Po závodech u „Losse" na Diouhé 
iouce taneční zábava s rozdílením 
cen. Začátek závodů v 11. hod. do-
poledne. Start a cit Diouhá iouka. 

Přihtášky s vkiadem Kč 2.— při-
jímá kamarád Hamták Josef, Lom 
u Mostu 208 do soboty dne 21. února 
1931. Dodatečné přihlášky v 1. hod. 
před konáním závodů. Při závodech 
účinkují tamburaši z Lomu. 

Ktuci a devuchy v neděti na shle-
danou. Ahoj!!! ! ! 

fetdkurát: 

medicinbal 
Krásný a rychtý všobecný výcvik 

k propracování těta získáme cvičný-
mi vrhy míčem, t. zv. medicinbalem, 
který by němě) chyběti v žádném 
ktubu, an jest pro rohovníka přímo 
stvořeným. 

Svatstvo cetého těta se při jednot-
livých vrzích tímto ovtivňuje a vy-
vinuje. především však pas (boky). 
Nejen boxerovi stouží medicinbal 
k průpravě, doptňku nebo vyrovnání, 
nýbrž i každému jinému sportovci 
stouží stejnou mírou. Též ve škotách 
by tento míč neměi chyběti, přes to, 
že se zdá dosti nepatrným, je aie 
značně cenným. Pořízem takového 
míče se vždy vyptácí a má zvtáště 
tu výhodu, že s ním může současně 
cvičiti více trénujících, mimo to je 
ještě takřka nezničiteiný. 

Samotný vrh i Správné chytání 
jsou stejně cenné, jsou-li právě dobře 
prováděné. Otřesy obnaženého těta, 
způsobené chytáním, způsobí, že po-
kožka a svaistvo otužuje proti obdr-
ženým úderům. Vnitřní orgány zvy-
kají na otřesy, způsobené strkem 
nebo úderem. Zranění jsou na zákla-
dě rozměrů a poměrně měkké vý-
plně vyloačena. Následkem toho nese 

tento míč právem název jemu věno-
vaný, m e d i c i n a p r o k a ž d é h o 
s p o r t o v c e . 

Medicinbai má v průměru asi 39 
cm a je vyplněn koňskými žíněmi. 
Kupujete-ti tento míč, vždy kožený. 
Rozdíl v ceně je zceta nepatrný, 
avšak kožený je trvaniivější a dá se 
snáze čistiti. 

Nyní vám uvedu někoiik cvičení: 
1. Postoj v levém gardu, silný vrh 

míče oběma rukam^ současně přes 
hlavu, vpřed nebo vzad k soupeři, 
vzdáienému na 5 až 6 metrů. Chy-
tání medicinbalu též v levém gardu, 
ruce podie těla (lokte poněkud od 
těla) k chycení připraveně, bradu 
máme k tělu přitaženou. Míč nechá-
me při chycení na tělo dopadnouti 
(naraziti) a pak teprve přidržíme ru-
kama. Chytnete-li předčasně míč 
prsty, vydáváte se nebezpečí zranění 
těchto a účele (otužení těia) není 
dosaženo. 

2. cvičení: Strk míčem současně 
oběma rukama ve výši prsou se sil-
ným trhnutím hořejšího trupu vpřed. 
Tato cvičení můžete provádět stojíce 
v kruhu, a způsobí vám zábavnou 
hru a mnoho pobaveni. Při těchto 
cvičeních můžete i seděti a zvýšíte 
tím výkonnost co do síly a vytrva-
losti. 

3. cvičení: Postoj jak obvykie, jen 
jest cvičící obrácen k soupeři zády 
a vrh míče skrze nohy Chytání je 
vždy stejné. Později můžete medicin-
bat chytati hlavou a zvykáte tím 
paže na obranu a proto je tvrdá hla-
va často dobrým obranným pro-
středkem, na kterém si mnohý boxer 
rozbil ruce. 

Těmito cvičením: stanete se po-
hybliví v bocích. Zároveň hledte, aby 
medicinbal byl vždy plný; není-li, 
tedy jej doplňte. 

Zájezd do Cinvatdtř. 
Proponovaný zájezd na 15. února 

musel být odložen, nebot kamarádi 
mající o něj zájem, oddalovali při-
hlášky a složení jízdného. V pátek 
byl odvolán, nebof chybělo do pluého 
obsazení několik přihlášek. Upozor-
ňujeme, že zájezd koná se v neděli 
1. března a jízdné Kč 45.-- je nutno 
složití předem do 6. hodin večer 
26. února v administraci. 

Autobus vyjíždí z Prahy v 5 hodin 
ráno od Vyšší dívčí školy ve Vodič-
kově ulici a do Cinvaldu přijíždí ko-
lem 9. hodiny. Návrat po desáté 
hodině. 

Sněhové poměry na Bouřňáku jsou 
přímo skvělé a kamarádům naskytá 
se vhodná příležitost vyjeti si lacino 
do hor. 
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Mistrovství Moravy. 
Župa moravská pořádala dne 8. H. 

i Í931 v sále na Stadionu mistrovství 
Moravy. Pořádajícím klubem byi A. 
F. K. Žižka, Brno. 

. Zklamal Ostružňák, který nebyi v 
kondici. Jeho soupeř, kiubovuí kama-
rád Tomeček, nebyi pro něho váž-
ným soupeřem. 

Z vylučovacích bojů budtež zazna-

menány dobré výkony Krumplera 
(Nový Jičín) a Patery z téhož klubu. 

Výsiedky ve finále: Škrob jistě po-
razit Šedého v papírové váze. Hro-
mada problematicky obhájii mistrov-
ství proti Bezděkovi. Menšik vyhrái 
zaslouženě po nádherném boji proti 
Cekotovi. Kamarád Neubauer knock-
outovai Právece ze Ziína ve 3. kole. 
Mistr Stockel knockoutovat již v prv-

ním kole Procházku. Skřivánek po 
namáhavém boji vybodoval Peberu. 
Ostružňák v neslavném boji přinutil 
Tomečka ve třetím kole ke vzdán! 
se. Nemožné váhy byly zastoupeny 
Posmekem a Frankem z Olomouce. 
Prvý vážil 96 kg a druhý 97 kg (!). 
Arangement bojů mělo rychlý spád 
zásluhou jednatele Klíče. Návštěva na 
Brno velice slabá. Ferri a Feldkurát. 

M m o v ý p ř e h f e d . 

Monte Carlo má banální děj z ně-
hož režisér Lubitsch vytěžil co se 
dalo. Zajímavý je pokus s kombinací 
rythmu jedoucího vlaku, zpěvu hlav-
ní představitelky, jedoucí ve vlaku a 
vesničanů, pracujících na poli podle 
trati. 

Pionýři dalekého západu presen-
tují drzost Ameriky, která se domní-
vá. že tyhle hloupé honičky bude 
věčně Evropě ztravovat. 

Kavárnička je místy vtipně udělaný 
flim, se standardní figurou M. Che-
valiera, již jednou zpracovaný se ze-
snutým M. Linderem. 

Zaznamenáváme hodnotné reprisy: 
Na západní frontě klid, Modrý anděl. 
Pod krovy Paříže a Západní fronta 
vw plamenech. 

Patrola je tuctový americký váleč-
ný fiini, řemeslně udělaná apothesa 
na hrdinství, tentokráte letců, kde ve-
doucí letky vypije za celý film asi 
2 láhvi whisky, čehož zfilmování si 
vyžádalo jistě jednu pětinu celého 
filmu. 

Caln měl býti representačním fil-
mem sesterské Francie, zůstal však 
pouhou robinsonádou, na jejíž slav-
nostní předvádění byl předepsán 
smoking. 

Film Svět Í980 (Just Imagine), který 
se odehrává za padesát let a který 
v brzké době přijde i k nám, hraje 
se právě na Portoriku s neobyčejným 
úspěchem. Nepřehledné davy obecen-
stva proudí do biografů, které hrají 
tento film, a podle souhlasných zpráv 
funkcionářů i časopisů je jeho úspěch 
takový, že předstihne každý jiný 
snímek, který byl až dosud na Por-
toriku předváděn. 

Foxova fiimová produkce bude se 
napříště díti tak, aby vyhověia vše-
možným požadavkům různojazyč-
ných národů. Filmy budou zhotovo-
vány jednak ve zvukové stoprocent-
ně anglické versi, dále v druhé versi, 
která podrží většinu anglických dia-
logů a všechny zvuky, jakož i spe-
ciálně adaptovanou hudbu; další 
verse bude míti měně dialogů, bude 
mi ti titulky v řeči dotyčného národa 
a opět jinou hudbu; čtvrtá verse 
bude němá a bude se vydávat jen 
pro zámořské kraje. Konečně bude 
verse, která bude celá hrána v řeči 
příslušného národa, jako jsou na př. 
španělská, francouzská, německá a 
italská verse filmu The Big Trail 
(Velká cesta). Konečně Foxovy zvu-
kové týdeníky jsou vydávány ve 
třiceti čtyřech řečech Jistě žádná 
jiná filmová společnost nevychází 
tak stoprocentně vstříc požadavkům 
každého jednotlivého národa. 

Velký potlach brněnských trampů. 

V pátek !3. února by) svoián veřejný potlach brněn-
ských trampů. Sešlo se na dvěstě kiuků, kteří po vy-
siechnutém reierátu pražského kamaráda rozhovořili se 
o chystaném zákazu trampingu, předvoienské výchově 
a zásadách trampského hnutí. Na potlachu vystoupila 
též oposice v počtu osmi (8.) osob a nejapnými důvody 
snažiíi se kamarády odvrátlti od vážného trampského 
programu a zanésti debatu na osobní věci. 

Zásady trampingu schváleny byly jednomysině a 
otištěná resoiuce proti osmi hlasům. 

Ustavený Trampský obranný výbor musí nyní na-
pnout! všechny síiy, aby další vývoi brněnského tram-
pingu pokračoval opravdu podle přijatých zásad reso-
tuce. 

RESOLUCE, 

usnesená na potlachu brněnských trampů. 

Přítomní brněnští trampove po probrání zásad 
trampského hnutí prohlašují, že úplně souhlasí s po-
stupem kamarádů z ostatních měst, kde dosud sa 
sleziny konali a staví se plně na bojovný trampský 
program. Protestují proti chystanému zákazu 
trampingu, proti předvojenské výchově a všem 

zákrokům, které padouři proti trampům chystají. 
K vedení akce proti těmto zákrokům ustavují 
Trampský obranný výbor brněnských trampů. Za 
jediný orgán všech trampů uznáváme náš časopis 
„TRÁMP" a pro jeho další rozšíření zavazujeme 
se co nejvíce pracovat. 

Všechno pro volný tramping! 
Do padourů hej rup! 

Ahoi! Ahoj Ahoj! 

AhojJ 
Národe immpshý z Lomnice, HratRšíě, 
Jičína, Sobo&y, Bohova, Tamova z 
Čisté Běh? a Nymburka f Spojené osady 
m!aďobo!<?s!at;shé vo!a?í Vás na poí!a<n 
28. únom Jo „Déínichého domu". 

D o b o f e z a s v o b o d a l y a m p i n g a ! 

% 



V masérs&ém saFoně? 

— Ferry, ráJ ŕoÄaj? 

— í/ergoí, ío ses ra& naí:řá, žg mě 

nerozeznáš odí rerřeoa? 

— Pane mistr, nemohl byste mne p ř i i m o u t i? 

— Ale 30, budete psát na papír dělníky, kteří 

se maií p r o p u s t i t . Nejdřív se tam můžete po-

depsat! Canadian. 

FopítM jeJen sřrážm:sír Jo&rýmu 

řrampooí Jac&oíM; „^íys^ejí, Anasnej 

írampe, že sme ňa&ý foíooé?" 

PootJá Jac&r „Na íuro oíáz&a oJmt-

íám oJpooěJ 

pro každého bez z v L znatosti po sv ím zamčstníni. Piíte ještě dnta 

tistek. B r o i , Ka r ď a š . Řeřtce, Čechy. 

Pane vrchní, máte vočka? 

K službám, šnosti! 

Pak zamrkejte. Legin. 
C a s s t ď ř . 

— Co seš ra& naiíožene/? 

— Aíe, preý už přesřane 

oycAázeí. 

— D:, je ro možný, ía&ooý šřěsít? 

— FaAř, očera až íam 6yíy pos/eJn; 

zpráoy. DěJa. 

Prófa na fysiku vysvětluje: „Vidíte hošové 

milený, tady máte elektrický stroj, který při vy-

bití může člověka usmrtiti a statného vola i ohlu-

šiti." 

Při těchto slovech dotkl se jímače a dostal tako-

vou ránu, že sebou říznu! vo zem. Nastal poplach. 

Próia se však probral z leknutí a poudá: „Aj, 

netřeba se o mne obávat, nebof jsem jenom 

ohlušen." Redskin zc Seamewu. 

— Jakého maií censoři patrona? 

— Svatého Froliána. To je patron {šech, který dá-

vají pozor, aby nikde nehořelo. Jerry. 

„Co tak řveš pořád?" 

„Dyž mě strašně bolí břicho, chvíli nahoře -

chvíli dole — bůů —" 

„Že ten blbec někde sežral vytahovadlo." 
Berber. 

Slyšíme často o někom, že je nábožensky za-
ložen. Myslím spíše, že každý takový je nábožen-
sky zatížen. Berber. 

— Četl jsem ondyno, že šel ňákej bez haléře 
kolem světa. 

— To je toho. Hlavně že měl koruny. Jim. 

K&anHwaa*a*aHiaB ? 

Nejtepší kytarv, banja a mandotiny, koupíte u fy. 

ANTONÍN KONRÁD, Praha H.. Na Zbořenci 15. 

Veškeré hudební nástroje! Doporučujeme! 

— A čtyřikrát musel vyznat tásku, než jsem ho vy-

slyšela. 

— A kdo byly ty tři dívky před tebou? Nora. 
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— Ne, kdy? Jak iste starý? 
— Jo, jako jak jsem starý? Maminka dycky říkaia, 

že jsem se narodí! vo Prajzech. 
— Narodí! jste se tedy v r. Í866. A který den? 
— Maminka řika!a, že jsem se narodí! ten den po 

Sepekovský pout!. 
— A kdy je Sepekovská pout? 
— My máme tři sepekovský pouti dycky za rok. 
— No, a kdy jsou ty tři pouti? 
— Jedna je, když jsou višně, druhá je, když jsou 

vokurky, a třetí je, když jsou švestky. 
— Tak kdy jste se narodit? O které pouti? 
— To muse!o být po tý švestkový, protože maminka 

Hka!a, že, když z tý pouti přiš!a, tak vaři!a švestkový 
kned!íky, a!e sama už je nejedia, protože jsem se zatím 
vodpotedne narodit. 

— A kdy je ta švestková pout? 
— Vosmýho září. 
— A kdy přiš!a maminka z pouti? 
— V poiedne po pouti. 
— Ježišmarijá. č!ověče, vy mi jdete na nervy. Tak 

vy jste se narodi! 9. záři 1866? Konečně! 
— No, nekřičte na mně, pane rado, to vypadá, jako 

by sme se vo ty věci hádati a to nemusí bejt, když mám 
v kapse křestní !ist! co. 

— 7aA s: &uifeme Aráí n a čeroenot! 

A a r A a F A a . 

— JaApaA čysme st moMŕ Arář n a čer-

oenoa Aar&MÍAa, Acfyž n e m á m e ufAa? 

Tramp Teddy jede na motocyktu, když ho za-
staví strážník a poudá: „Zaplaťte mi pokutíčku 
50 Kč, páč v zadu nemáte svět!o!" 

„A!e jejda, to mi muse!o před chviiičkou zhas-
nout," švehoií Teddy. 

„Jak vám moh!o zhasnout, když tam žádný ne-
m á t e ? " Redskin ze Seamewu. 

— Hnusný írompe, ja&é je oase jméno? 

— j á sem Ao zapomněř . 

— 7 a A , j a A o á s z j í s i í m ? 

— Přečiěíe ošecAny pražsAé aJľesy a 

AJyž příjJe moje jméno, ía& zoeJna 

orígíná! amgHt!íú 

^ ^ ^ Jarosíav Eohata 
j S & á á A S N B B š e S a a B w , 
^ ^ ^ ^ ^ Ptoti Knížecí. 

Též poštou na dobirhu, vyptaeeně. 
HM4ÍL&MH Udejte čisto nohy. wwirHM 

Včera vystoupla Kíabavka z břehů. 
? ! ? 
No jo. Josi přiše! povídat vo vojenský šněro 

vačce a každei sí vodpíiv. 

Žižkovský potíach, svotaný do Bezevky 20. t. m. 

se odkiádá. 

— Kdy jste se narodí!? 
— Kde jsem se narodi!? 

Kamarádi, na osadu vezměte jen výbornot) 
dršíkovou polévku v kostce 

Ve dvaceti minutách vařená. Žádejte všude!! 
Balíček na 3 porce za Kč 3.—. Továrna 

Karlín, Zahradní 7. Te!. 29414. 
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u a w 

stránka 
našich 
děvčat 

K článku Děvčata, holky, kamarádky 
a hlavně Molly na str. ÍO, čís. 5. 

L í d o ! 

Diskuse je vždycky útokem na ob-
sah listu a máme v Trampu jen jednu 
stránečku, na které by meto býti 
srovnáno mnoho užitečnějších věcí. 
Já jsem kamarádka, ty jsi kamarád-
ka. ta není kamarádka, n y jsme ka-
marádky a to nejsou kamarádky — 
atd. atd. Rozumíš mi! 

Ale tvůj protest je závažnější, než 
spory o pravé kamarádství. Má sla-
biny — a já ie vysvětlím stručně: 

1. Cituješ věty, a!e ty mají svůj 
vztah k celému mému článku. který 
jistě, „nejslaběji řečeno", neklaní se 
systému kapitálového kořistnictví. 

2. Cituješ věty neúplně a tím komo-
líš jejich smysl. Položit v náručí — a 
položit v náruči rovnítka rovnice, je 
podstatně odlišný termín. Svět nikdy 
nebude rájem chudých, ale může být 
pro ně šťastným domovem (což je 
trochu rozběhlý výraz, ale jiný mne 
výstižnější nenapadá). To ovšem ̂  
předpokládá vyrovnání mezi chu-

^ dými a bohatými — nebof kapitál 
' není ještě vykořisťující zaměstna-

vatel, a proletář opět každý bez za-
městnání a bez chleba. 

3. Psala jsem „Teorie o kapitálu a 
proletariátu jsou svatým učením po-
dobně jako Otčenáš", nebof myslím, 
že Otčenáš přes svou svatost nebyl 
a. nebude ničím blahodárným pro lid-
stvo a zejména pro nás chudáky. 
Dnešní učení o proletariátu stejně 
jako o kapitálu (a předpokládala jsem 
tu vždy samostatný zřetel) jest zatím 
také jen otčenášem (a opět tvrdím, 
že každé pro svůj směr) a teprve vý-
sledky zhodnotí „svatost" uznávaných 
hesel. Což je: 

a) rovnice, o níž jsem se zmínila, 
b) boj, který uznávám a jejž už 

často jsem přesně ve svých příspěv-
cích terminovala. 

4. Ostatní ve tvém protestu se sho-
duje s mým přesvědčením a cítěním, 
souhlasím s tím a tisknu ti za to 
ruku. ' Molly. 

PovíáRa? Byío ?o ve várce, &yZa 
maře áévče, áoma ř(yř: 

áéíŕ, mama nevěáěřa. co ;;m áá y;sr, 
neměla, áo če?;o &y oMé&řa. Ně%áe 
vyt%ot;&ar par &rem&or, ne ?o nešro, 
vš;;áe n seďMčá Míáaí;', c/máema ne, 
7o nenáčM, raáěj; &y zemře/a Maáy. 
Všicňn; spaM, ťa/j co. í̂a,- a!eA rřesně 

ní MÁ'a/y a Maií se ozýva?, ŕaA 
/;onem se oM;ž;, /esř?; ně^áo ncMc. 

Ne, n;Me se nic ani nepoAnafo. Ošaí-
Aa ýe ?;apMna, mez: rřesněm; par 
řnseř. — a áoma? / a ^ 
překvapení/ Černíc;' sřo;; ve svě(n:čce 
a dčŕŕ pMčoa. Marně máma prosí, za-
píná , nie ro není přarné, mas: ram 
s n;ma. Jo/; íHon/:o, neví; níAi/o se ne-
p?á, proč /o náěřařa, n;^áo /: neroz-
umí, on; necA/ěj; porozamě^, ::eprož;/; 

Ařaď. Ve š&oíe — co, fvoje má-
ma je v aresřn, mysHš, že veáže ře&e 

^eáě^? Kam s; posŕýsAa^, /: má-
mě, ona ;; rozamí. NepM , ma!á, 
vžáyf /sem ^o áěMa pro vás, áro&eě-
^ové. D;7ě rozam;, věr: .svojí mámě, 
ví, že máma je /o /eáiné, co má na 
?om š:rěm svě^ě. Ne, ro nen; pov;á&a, 
ro Je Ans prož;/ě/;o ž;vo^a. /Háže se 
řoma ř;cí &;áa. /e řo ánes /epí:? 
Není. raáy Božena. 

Martě a všem holkám! 

Holky. jak vidím, nemáte do naši sieziny 
chuf. Všechno provádíte jen teoreticky, ate 
o udělání něco radikálního se nesnažíte. Není 
divu. Tramping nás holek je teprve v počát-
cích a vy jednot) samy poznáte, že je třeba, 
abychom se sešly. protože dopisováni a různý 
psaní nemá valné. ceny. Jediná Marta s tou 

. slezinou zuřivé souhlasí. Ty jsi správná trann-
ka, v tobě se mi zaiíbiio. Marto, přijď k nám 
do osady (už jsem tě dlouho neviděla, pozdra-
vuj taky „Martu z Hawaye") a tam ň spotu 
promluvíme! Nezapomeň, vzít takě ssebou 
„Vaidu z Okiábrtt", ažtož naši osadníci, Red-
skin a Morgan, mu chtějí dát řáckého hobia 
(mažou si už svaly francovkou). Vaida jistě ví, 
za co toho hobia vobdrží!! A ty, Vaido, neděláš 
prej dobrotu, jak jsem doslechla (vytloukáš 
hospody, do kostela nechodíš, čteš nemravný 
knížky, jako „Karkulku" atd.). Tak, abych 
se nemusela zlobit a nenabacala ti zadeček jako 
[oni na tom potlachu (jak sám dobfe víš, 
mám slušný svaly a vysokou kostru!). Tak, 
buď pěkně hodnej, sbírej kloboučky Thymo-
iirnu a jez hlavně ryby. nebof: .Hospodyňko, 
iékař p rav í . . " . Nezapomeň si přijít pro toho 
liobla. Martě a všem holkám ahoiuje: 

„Bábrlinka". 

Kamarádky! 

Navrhovalo se zde, aby i děvčata 
pořádala slezinky. Jo, ale my nejsme 
kluci — tím míním, neumíme se na 
sebe dívat co by kamarády. To je 
chyba. Slezly bychom se jednou, 
dvakrát, ne řekněme třikrát a bylo 
by hotovo. Tedy raději nezačínejme. 
Těch opravdových trampulí je moc 
málo a ostatní? Raději jdou s paďou-
rem na rande (pro takové je náš kluk 
dobrej jen proto, aby mohly říci, že 
jezdí také do chaty). Píše se to 
lehce, dělat se to nechce. A proto 
k Vám, dobré trampule, volám, zů-
staňte stále takovými, jakými jste a 
Vaše práce v boji za volnost Vás 
jistě nezklame a odmění. Ahoj. 

Rosie. 

Jihlavské Jiřině! 

Milá Jiřinko. Pojď mezi nás. Rádi t í prij-
mem. Vždyt ani nemůže být jinak. Jistě, že jsi 
upřímně děvčátko: jak si tě představuji. A 
u nás? Najdeš tolik upřímnosti a kamarádství, 
které jistě vyváží faleš a přetvářku patfour-
ského života. Jinak tu paďourštinu ani nelze 
nazvat. Vždy! jsem v ui byla do nedávna jako 
ty. — Mám z tebe radost, holčičko! Sbirej ka-
marádky, a! rostou naše řady! Cti pitně 
Trampa. Snad ta korunka ti na nej zbyde. J i 
vím. Ono je to sairamentský, když pískáš 
{mdiu, jak se říká. Nic si z toho nedělej. Je 
nás vic, kterým městský magistrát vyměřit 
támte na Strahově plac. aby isme se měli kata 
chodit pást. Ate zapomeneš, když přijdeš mez! 
své hotky a kluky. Tan. je dělník i úředník 
jedna osoba t všichni jsme jedna rodina. Tam 
tě žádaej nezklame. Jen si najdi nějakou tu 
Jihlavačku, připadni Jihlavika, a radu! st 
s ntma. A ještě něco. Ukaí taky to sv í spiso-
vatelské „nandáni" v Trampu. S dychtivosti 
budu čekat, objeví-li se tam tví) podpis. Za-
tím ti srdečně tiskne ruku a zub! se na tebe 

Bobek. 

astrik: 

Závist. 

Tak strašné nenávidím ty mara-

thonské běžce. . . 
Nazí, s větrem se bijí o primát.. i 
Viasy vlají, čelo se pot! 
a nohy se nedovedou vůbec za-

stavit . . . 
Myšlenka tryská. . . 
Chci být první . . . 
Na rohu naší, v hadrech se válí 

žebrák.. . 
Beznohý... 

Ač tě vůbec neznám, ani ty mne, dosta! 
jsem od tebe pozdrav v psaní od Věrči-Divoš-
ky. Děkuji ti. Posíláš prý ještě něco jiného, 

poznal, líbíš se mi svými kecy a doufám také, 
že se jednou jistě — letos to 'istě bude — 
uvidíme. Těším se na tebe. Dosud jsem ne-
poznal ani jednu opravdovou trampku. Viděl 
jsem asi 2 v Budvajsu. ale mysle; bych, že to 
jsou spíše „manekýnky" než trampky. Jsou 
totiž strašně napudřené. Fuj. Prosil bych tě. 
kdybys mi, jak prý jsi mi slíbila, že mi na-
píšeš, kdyby to ale bylo brzy. Podiv se. já 
píši také v kanclíku. (Ovšem — když je starej 
íuč.) Adresu ti dá Věrča. je prý s tebou v kan-
clíku. At si můžeme aspoň písemně pokecat, 
když si nemůžeme ruce stisknout. Ahoj! 

Bludac). 

Karneval — vstup 8 Kč. maska 

5 Kč, dobrý tramp Gigolo, aby 

platil 5 Kč, koupí! si masku za 

20 Kč a myslí, že ušetří 3 Kč. 

Dlouhý Ferry. 
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on a íy 
Vsíone v osm Jo vyíopeHé 

íožrnce, Aedvdbné py/ama dopfn: ZeA-
! Aým Fopancm a odejde do přřpycAové 
%onjt?einy, Ade Jwmně pucaje o ŕ o, 
oby proMíé noc: nebyiy iaA 
paimy na avadiém jeAó o&Mč̂ /:. 
Vyjde napar/amován, za^von: a sía-
žťbný dacA pHnčss boAaioa sniďanf. 
— Para^ní šesiiváiec je přípraven; 
pan všaA je za&ran do žamáia obrov-
sAýcA rozměrR a siadaje Aars. Konečné 
se necAá zaMíí do AožicAa, sřnžeb-
néma daeAoví, Aierý na nešiésiž se 
ímeoaje Ařeŝ ním jménem zrovna jaAo 
on, Aieréma aie říAá zásadně /oAan, 
nařídí, ^en Aas krocana aby za&aM a 
dai do íašAy a do voza, dá nčAořiA 
daišícA rozhaza a je pái desáté, Adyž 
opnsŕí sváj dám. Z ářada, Ade se 
paimé prací nepřeirAne, vráií se brzo 
odpoZedne a po obědě, A êrý ma 
paírvM nevyAovaje a /de do AacAyně 
zpěi, Aons^ařa/e, že ma nějaA nebrav;, 
že vyřdedá MAaře. A vábec neašAodí 
m a M zdraven;, ovšem piaeená dovo-
lena. 

Se znaděným výkazem, zabořen v 
Ařesie, miavi s Aýmsi bez zá/ma ieie-
/onem, načež aieAne A odpoledníma 
spánAa,- večer rande s Aawarddy 
v AaioAíaba zakončí jisié zase piíAoa 
a jisiě se najde iéž néAoiiA přiíeží-
/os/nýcA „příieřAyn", Aieré Ao za 
peníze pobaví. 

A ienAie vyAýčAaný panáA by cAiěi 
Aoapíi fvoje íéio? 

Vsuneš v pái páié, otevřeš oAno 
a ranní vzdacA řě z&řčnje, abys ne-
byia ospaía, vyšpřoacAáš se v iavora 
sŕadené vody, io Aoranové mýdřo je 
^aAy příjemné; zaŕopŕš, za cAviii vaří 
se již Aaie a čersivé miéAo a iy máš 
dravoa cAař a Aiad, že bys AřebíAy 
níoAřa poiyAaí. Snídáš, v cAiebě je 
vonný Amin a mysiiš spoAojené, ioAie 
že je /Wo pro boAy. — Ze je dnes 
ponděř:? Ař, iaAy masí býř. A ieď.-
amýi nádo&í, namočíí sí prád/o, ve-
čer badeš prái, aře běda, v soboín jsi 
nedožeAMa siaré, naze, žeAiičAa je 
AorAá a Aodín ješiě mářo. Aie A prá-
dia naino íopii. HapAy, naší na zado, 
A nňHř/. — Pra ť e Hrá od raAy. 

V osmé cAwdné zaníyAáš &yr 
a o&jevíš na paŕé, sp;řaj;c sí Ze-
nocAá, proč jsi šía včera íaA &rzo 
Cv jedenáct eArné^ a nezašířa jí. — 
CeZý den déMš jaAo siroj, jen irpe^ 
neseš ro, že sis v ranním spěeAa ne-
vzaia o Arajíe víée. 

Večer přijecAáš don; a, pojíš wčeři, 
zořviráš vše do Aořan, AaMAdš si v^-
seie, ne& s ieAe .spadřy oAovy denn: 

práce, přeMíneš píáiAy, co je novdňo, 
a necAy zvoa ié A nové práci. Zase — 
af. ydeš do ioAo s eiánem, a v pai 
jedenacié mácAáš v modré vodé po-
siedni Aas. / pančocAa &ade zašiia. 
Sianý p<r* se íi iepí na iěio, Aíeré &oií 
jaAo zmidťené a rádo se aioží Ae 
spánAn. 

A i'oAíe iéio &ys méia prodňi jema? 

Mája ze Zam&czr. 

pohádka východu. 
Žívoi hýří barvami a krásou. Ranní 

paprsek siunce zaieskne se na okně 
bývaiého radžova paiáce, na knoiií-
kách strážnikova kabátu obejme M!é 
řízy zpívajícího davu. 

Průvod bílých říz jde ulicí, narazí 
na kordon policie, volní se — potnalu 
zastaví a — zpěv zní dál. Rozejít, 
zní povel — velitel s usměvavou 
tváří rozepíná tašku na revolver — 
zpěv zni dál — Rozejít — zpěv zní 
— Rozejít a obušek dopadá a první 
M á říza klesá—pak další pak í r rr . . 
přiletěl kámen a našel usměvavou 
tvář. Usměvavá tvář zařvala vzte-
kem a bolestí a prskající hlavně 
revolverů plivají olověné sliny. 

Bílé řízy ječí hrůzou, prchají a pa-
dají a ranní paprsek slunce klouzá 
po oknech — po kouřících hlavních 
revolverů a odráží se v rudých a 
páchnoucích kalužích krve. 

— Ali tam byl taky. A řve teďka 
bolestí — už to dlouho nevydrží — 
dostal ji do břicha. Jeho řev pomalu 
tíchne, mění se v sténání. . . Ali už 
neřve — vždyf ho to ani nebolí — 
a — Ali vidí — vidí hromadu svejch 
rozbitejch střev. Tím a krví těch 
ostatních je pohnojená zem a z ní 
vyrůstá nová Indie — Indie svobodná 
a volná — Už neřve Angličan, už 
neřve jeho revolver. 

A Ali odchází — odchází v rudé 
záplavě krve — Ali jde pohnojit půdu 
pro nové lidstvo. 

A dál at povídá Bořin pohádku 
o melounech hozených na hnůj — teď 
ji už rozumíu. Bili. 

nenávidím brambory. 
radan.-

Bram&ory čiii zemčaia jsoa . . . . 
&7'amr;ory čiii zemčaia jsoa pľodŕny 
. . . jsoa přoďi . . . „Sedni si, iajdáAn, 
maš pčiAa," pravii pan ačřrei. 

Dt.šf &a&novai na oAna našeAo 
„&yin", Adyž mé ntaiAa &ndiia.' „Vsra-
vej, pôjdeš pro &mm&ory do í y s ý f 
<Ya,s?;ídai jsem se čisíéAo odraní 
KriegsAaŕŕeemiscAangn a s posicdnŕfnŕ 
máminy Arejcary v Aapse, raAsííAem 
přes rameno, na noAon dřevénd &o?Ay 
od „ČesAéAo Srdce" jsem vyrazd 

se soasedAoa, jejíž maž 
siejně jaAo maj iáia Anii na p oři cii 
a sídvy néAde v KarpaiecA. V poředne 
dospéř: jsme zmoAH a Madoví „zia-
iéAo praAa zemé česAé" a ram pro-
sebné o&cAázeii siaiAy bodrýcA čes-
AýcA sedřáAd, aby nám prodaH bram-

bory. Naše peníze vymenené za so-
doa rozj?nAané n:ce neměiy všaA 
Anpní siř,;-. „Aíáie p rádio, prsrýnAy, 
Aoařeni?" „Ňemáie, že jo, aře niáie 
péAný. . . " a oči žapadřé v sádeř-
naiýcA A'dřtcA sjeiy po prsecA a bo-
cíeA soasedAy. 7* o A o d n e p o.z n a i 
j s e m p r v n ě v š e c A n y r a s y  
p s a s v y c e n ě n ý m i z a by. 

Doŕrmáceii jsme se na Aonec ves-
nicé, Aáe moje Ardá 
vzřdAfa raAa po véh'i obaie;?é švesŕ-
Aama, abycAon: aspoň irocAn zaAnaři  
A řad. RaAa všaA sirnařa jaAo přibiřa,  
osřrýn; výAřiAem z MizAéAo oAna; 
„TáAneš Aar\?o zřodějsAá s ŕŕm Aara;;-
ŕem odsad/" 

ííŕosŕ, Ařad, vzieA a vzpon;ň:Ay 
sfdy se v jedno rozAodnaii — braa?- 
bory vyA;abai. DošH jsme A pof:  
a řesa, AřeAři do řádAy a rycAře přniři 
bafocAy. SiaAovai jse;n již nwazAy , 
najednoa vyřiiiíi se z řesa dva cAřapi 
se saAo.vicema.' „/á fAyřín: bába, iy 
cAyf AřaAa/" CAyiiř jsen; oběma 
mAama Aořisr, nasadiř /empo jaA 
spřašený, avšaA d:A ;:áAíada a dře-
věným podrážAám sediáA mé doAá-
néi. / iž jsem vidéi dopadai Aář na 
moje záda, iaA jsem draAá zemčaia 
vysypaí cArapoanoví před noAy a 
rázem zisAai násAoA. Do&éAř jse?n 
ařieený až na siinici, .siracAy se oia-
čím, prí)násřťdající všaA jen z dářAy 
Arozi. S piáčem Aráčei jsem, vyAý-
baje se Aaždé aniionně, A nádraží. 
Dopadř jsem v čeAárně na řavičAa, 
přemýšířje o osada pani, Aierá ne-
moAřa niíAaií jaAo já. Přišia zdrcena 
na nádraží, bez brambor i barocAa. 
Na obecním ářadé jí vzaři vše, co 
měia. TaA .sAončiř maj první ira^np 
do „zřaiéAo praAa země česAé". 

Prapory, AaiařAy, pravoty.- „Ař 
žije svoboda/" 7*aia se vráiii z váíAy. 
„ŤaA jsem vám nesi až z FinsAa 
brambory, přes něAořiA Araníc, za-
Amoařiři 0A0, podaří raAn rndi gar-
disíé; GriM? óoii/ zdraviři Němci, aie 
nenšei jsem čepicím s brAen:.* „Na 
zdar, braiře, aAaž nám Anrr. . ." a na 
dně zbyi jen povoMvaťí iisieA na Síc-
vensAo proř: madarsAým děřniA;žm. 

Nenávidím brambory, 

nenávidím vše, co ma aniíormn 
a p r o A i í n á m v á í A a / 

Brožované ročníky 
1930 

budeme prodávati po 

1S Kč. 

O b j e d n e j t e p ř e d e m ! 



Erstes internationales Tramplager. 
Aus Briinn meldet sich das erste 

internation. Trsmpíager Rcd-Wings. 
Adresse: Leo Rogos, Bríinn, Brat!-
siavská ! ! . 

Deutsche Kameraden! 
Aus den Kreisen der deutschen 

Jugend metden sích vieie zum An-
griii gegen díe Paďours. Tretet alie 
in Verbindung mít uns! Redaktion. 

Osada Údoií Děsu v Praze 

konaia dne 6 února 1931 nmnóřádnou 
vatnou hromadu, na které zvolen 
ncvý výbor. Zvoleni: Předseda: 
Švestka; Místopředsedové: Kubec a 
Rak; Jednatel: Hrádek; Pokladník: 
Fait; Zapisovatel: Zima; Strážce in-
ventáře: Pancner. Dále zvoleni: Pl-
hák. Havránek, Čuchna, Moser, M. 
Heiler. Veškerou korespondencí 
řiďte na: F. Hrádek. Praha VIII., 
U Svobodárny 1511. 

Dne 22. února (neděle) koná se 
v Č. Budějovicích druhý, velký vše-
trampský potiach ve 2 hodiny od-
poledne v sále pana Světeia na Stře-
leckém ostrově. Program: Jak brá-
nit! účelně tramping? Návrhy a 
volná debata. Vystoupí poprvé Bu-
dějovická Trampská scéna!! Přijďte 
všichni. Čekáme trampy z celých 
jižních Čech! 

Za jihoč. výbor: 
Nora. 

Vážená redakce! 

Oznamujeme všemu trampstvu, že 
naší doposud bezejmenný stanařský 
osadě budeme nadávat 

PĚT KONTÍNENTĎ. 

Hiásíme se co by třídně uvědo-
mělí proletářští kluci ze Sadský. — 
Do paďourů hej-rup! 

Za osadu: 

Véna, Hary, Bočan. Venca, Karel, 

Tonda. 

Všem dobrým kamarádům a kama-
rádkám oznamujeme, že sme po 
dlouhý době zrodili vosadu „SYNŮ 
MLHY". Táhneme s várna za jeden 
provaz a hlásíme se jako kapitáni 
lodí: M a r i o n, P i r á t , C o r s a r . 

S kamarádským Ahoj! osada 

„Synové Mihy". 

Žádáme o oznámen založení osa-
dy v S u c h é m V r b n é m u Čes. 
Budějovic, slyšící na jméno „MĚ-
SÍČNÍ ÚDOLÍ". Jsme teprve čtyři, 
bez prakse, ale doufáme, že se do 
toho brzo vpravíme. 

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

Za osadu: šerif Tom. 

Do Nového Smíchova, Radlic a 
okolí na vědomost se dává, že nová 
osada proti paďourům se zakládá, 
jenž slouti bude Alvater. Kamarádi 
a dky přidejte se mezi nás, je Vás 
zde hodně, a jediná osada doposavaď 
zde byla, jenž jméno „Ontaria" nese. 
Proto pište mě do redakce, kdo máš 
chuf jiti s námi do přírody trempo-
vat a proti zákazu trempingu s námi 
pracovat. Tak pište hodně, nebojte 
se, Štaněk má velkej stěhovák, 
všechno vyplaceně až do redakce. 
Všem trempířům a kám včetně osady 
Ontario a šerifu Cassidi. 

Ahoj za Alvater* Míla, šerif. 

PS. Mercedes, Marion, co Vy, če-
kám též, že cc by trempky při-
jucháte 

Mnoho pozdravů osadám Strong-
Hart a Tolmačov a všem trempům 
dobré vůle zasílá z Již. Francie 

Klacek. 

Registrujeme daiší osady: 

Brno „Údolí sporů" a „Eldorado" 
Brno-Jundrov (dříve Mohykáni). 

Dále v Bělušicích u Kolína zrodila 
se nová osada „San Marino", v Ml. 
Boleslavi pořádná osada „Pamir" 
(každý člen musí odebírat „Trampa"). 

Brňáci. 

Nepatrný tento nápis uviděl jsem 
na čelnějším místě v Drbech našeho 
časopisu, který vybízei brněnské 
trampy k první slezině. Přilákal tedy 
i mě tam. 

Bohužel, nebylo mi dopřáno, do-
stati se včas na místo a tak jsem 
zastihl jednání již v plném proudu. 
Především konstatuji, že jste mne, 
kamarádi, úplně zklamali. Do sleziny 
dostai jsem se skoro nepozorován, 
zasedl za stůl a naslouchal. Sotva 
jsem však vytáhl poznámkový blok 
a tužku, přikročil ke mně kam. J í l ; 
uvítav mne ptal se, kdo jsem, a zdali 
vlastním osadu Prohlásil jsem se, 
srdečným ahojem pozdravil všechny 
přítomné. Do té doby jsem se těšil 
jako vy na setkání a popovídání 
s kamarády. Ale pak nastala po-
hroma. Začalo se jeduati, co vlastně 
chceme v Brně pro tramping podnik-
nouti. Miuvilo se a potlachu neb 
jakémsi pestrém večřru (slyšte, kaba-
ret), ale zůstalo pox%e při jednání. 
. Dobrá snaha byla, jen co je 

pravda, ale pojednat se počala práii 

nějaká špína a osobní klepy jako 
u paďourů (nejvíce se jmenoval H o -
b a n ! ) . Následovaly slovní půtky 
kamaráda Jíla se Šakalem a Sím a 
různé kanadské žerty. Padla nehezká 
slova, o kterých se nechci ani šířiti. 
Následovalo usmiřování Jíla se Sím 
a kdoví ještě, co jiného. 

Chtěl jsem utvořiti pracovní výbor 
a již se zdálo, že se to zdaří, ale byí 
to pouhý klam. Opět nastaly osobm 
výpady a tu tam bylo celé jednám. 
Kamarádi pak sami nevěděli, co 
vlastně požadují. Konec konců se 
přestalo jednati, utvořily se skupiny, 
které mezi sebou rokovaly, což však 
nevedlo k vytčenému cíli. 

Velmi nemile se mne dotklo, že 
kam. S í a Š a k a l (to budiž praný-
řováno, Hobane, je to též tvůi kama-
rád, s kterým si dopisuješ), prohlá-
sili, že náš časopis naprosto neuzná-
vají. Též o tomto prohlášení se ne-
chci nikterak šířiti a vyčkám raději 
času, snad zmínění kamarádi svoji 
chybu později uznají. (Možná, že ve 
svém nitru o tomto prohlášení nejsou 
přesvědčeni.) 

Radost mi způsobilo, že se dostavil 
S i l v e r S t a r z Břeclavi a malý 
trampule z Přerova (nechci jej jme-
novati, poněvadž by se na mne zlo-
bil kam. Bobbín z Přerova) a hlásili 
se k spolupráci. 

A opět. B r ň á c i , usnesli jste se 
na nové slezině v úterý 3. února na 
hřišti Horymíra (T u n d r o, přilez 
také, ale kytaru sotva v Brně usly-
šíš) a slíbili jste si svorně, že pro 
tramping budete pracovati a zane-
cháte osobních nesvárů. Ukažte čes-
kým kamarádům, že též na Moravě 
máme náš tramping, a uvidíte, s ja-
kou radostí shledáte, že na naši sle-
zinu přijde desetkrát tolik kamarádů 
jako posledně. 

Tak jak jsem pranýřoval jednám 
celé schůze a částečně některých ka-
marádů (Šakala — L u c i e , tvůj chla-
pec ne nezdá býti trampem), potěším 
se, budu-li moci po druhé napsati: 
alles gut — Eude gut. 

Brno, 30. I. 1931. Váš Feldkurát. 

Všemu trampstvu. 

My kluci pod Orlickými horami, 
oznamujeme, že jsme žili, žijem a 
žiti budem. 

Dosud jsme nehlásily, že naše osa-
da stanařů jež sluje: „Festung Ohio" 
(Josefov) je na svém místě a sloužit 
chce všemu trampskému národu. 

Kluci, pište na adresu: Karel Ho-
leček. malíř, Josefov n. M„ za osadu: 
Šerif: Mixim. Generál: Radecký. 
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Píše nám kamarád ze severu. 

V čtánku uveřejněném ve Več. 
Čes. Stově dočet! jsem se velmi za-
jímavých věcí. To snad víte, že na 
tramp chodí různí iidé, z nichž vět-
šina je chudých učňů. miaiiých děl-
níků. příručích a studentů. Tato mtá-
dež, která ce!ý týden dií v továr-
nách, v obchodech a ve školách, kde 
otravuje ji prach a špatný vzduch, 
ráda sí vyjde jednou za týden do 
!esů, nadýchati se čerstvého vzduchu. 
Vždyť ten hoch ceiý týden jako by 
ani neži!, až když sí vyjde do !esů, 
kde není žádného paďourského a 
měšfáckého přetvařování, tam sí voi-
nějí oddychne a cítí teprve skutečně, 
žě žije. 

Nyní má snad přijíti nařízení, že 
dokonce bude stup do !esň opi ně za-
kázán? Proč? Aby snad takový 
chuďas mě! podpořit pány restau-
ratéry a jiné podniky? Že snad ne-
mají žádné obchody? K v&li tomu 
to není zapotřebí! Či snad k vů!i 
lesnímu pychu? Děiá-lí sí tramp 
oheň. nasbírá si suché dříví a ne. že 
by láma! nějaké mokré, syrové 
stromky, které nehoří! Viděli jste 
snad u některého trampa, že mě! 
p!nou náruč květů? Nebo co podob-
ného? Zajisté že ne, a!e když si 
vyjde takový měšták na výlet, to jo. 
Na hoii pukét, v ruce a je ce!ý jen 
když je na něm vidět, že by! na vý-
letě. 

A. c mravopočestnosti? Zajisté že 
nejsme každý den v baru, na takové 
věcí peněz nemáme, rnáme-ii vůbec 
nějaké! škoda o tom psát. 

A když jdeme na čundr, máme si 
snad vzít smoking? Ne, musíme jiti 
jako chudí kiuci a holky,. kteří si 
mohou vzíti na sebe jen to, co mají. 
Na takové věci nám také žádný pe-
níze nedá. Jestliže snad z těchto dů-
vodů měto by býti trampování a tá-
boření zakázáno, pak se nedivím, že 
test to choutkou paďourů, které snad 
omrzel weekend a nám trampování 
chtějí zakázat. Musíme se všichni 
spojit proti nim. Nás nikdo nevy-
hubí! Tramp BaMm. 

KamařídH 

Před nedávném patkzta mne velká čest, 
totiž bylo mi dopřáno, poslouchat řeč, v níž 
vzat st tentokráte mravakárce a vtastenecký 
buditet na paškat náš. jak nazval, kroí. Jeho 
kecy byly skutečně' skvěté, takže jgou tyta 
vzácné myštenky skutečné hodny otištěni. 
Kluci, nebttde-tí ta trampská sebranka iíž co 
nejdříve vyMazena, bude ta v naších tesich 
vypadat brzy jakot na dřv&kém západě, kde si 
nebude nikdo iist, že mu za nejMižším strs-
mem vrazi nějaký spusttý, zhovadiřý tramp 
nůž ď& zad. A to že by se méta dítí v naších 
lesích, v našichř nivách a hájích, iež maji slou-
žit pro radování M Uď!! t rajskí přfrsdy? 
Ke, to se nesmí stát, za- kterýmžto účeřem 

musí se ta chasa nevázaní stůj co stůj vy-
htadít, způsobem jakýmkoliv! Tak rezjímat 
pan paďour a se zátibou pohtiže! na mne svým 
paviáním zrakem, jaký dojem na mne jeho 
řeč zptl.sobíla. Představuje-li st pan paďour 
tramping jako nějakou srandu, je tedy M 
ohromném omylu. Nesmí sí myslet, že ''e to 
nijaká organisace, která pra srandu dmtiýeh 
si vyjde ve vyžehleném krojí tta výtet do 
nějaké blízké zahradní restaurace. Ne, tram-
ping je hnutí, tramping je dneska masa. ::e 
kterou se už musí počítati. Dříve, když. nás 
byla hrstka, rozprsknutá po eeté repttMíce, 
bývaio by se te da!o spíše vyhubit, .ale ted 
jíž to nejde jenom prostým zákazem tram-
pingu. Hnuti trampň múze každý chápat a ne-
citápe-li ito, nebo spíše uechce-tt ho chápat, 
jest to proto, že byt prostí dán peve! k Rové 
vyhtazovací methodě. Chvití byto ticho, načež 
po mohutných baíech rozhoupato se opět pa-
ďourskě břicho a místnosti nesiy se nové 
zvěsti o nestýchaaě hrůze. Jak to bývaio dřve 
krásně, když tak se sešli v nedětí mtadř haší, 
pěkní každý v nových šatech a ští pěkně spo-
lečně odpotedne na výlet. Ktuct nemyslíte, že 
když jde tramp do lesa ve řvavé košilí, se 
širokým opasníkem, v kanadkách nebo v ked-
skách se šátkem na krku, že do< té přírod;-, 
kterou má zajisté radši, než takový turista, 
zapadne o mnoho lépe. než takový, který si 
navleče na sebe nové nažehlené šaty, do: jedné 
ruky si veme hůt se stříbrným kroužkem a 
přes ruktt převlečník, aby ttáhadott tteztm,k[, 
a do druhé ruky si veme aktovku s řizkama. 
Protože jde na výlet, musí míti pěkné spor-
tovní střevíce, které se tesknou více, než 
ztatý řetěz na břiše Takové když ktuci v tese 
potkáme, připadá n im to zrovtta tak, jako 
když postaví nahého mezi jeptišky. Zase byio 
chvití ticho, zase zabaiat pan paďour a pře-
žraným hlasem pronášet: Jo, kdyby aspuň ta 
bantia v nedětí do lesa někam zapadla, aby 
nebyla stuš&ým lidem na očích a nepřiváděla 
íe do rozpaků. Ate to jim nestačí, ľ ždyt vi-
díte, že takový síanatisovaný hoch jde t do 
zaměstnání ve vysokých šněrevacídt botáeh 
s rohalenou košili. Kluci, kamarádí, takte 
btbě může kecat jen nějaký paďtmr při kafi 
v kavárně. Jen, když kecá, ale nesváží s' že 
ten k!uk je rád, že ty kanadky má, a než st je 
koupil, že na ně musel dlouhá šetřit a až je 
rozbije, že nebude mít třeba ca na nohy. My-
slím, ktuci, že bysme se padourím lépe Ubiti, 
když bychom měti všichni stejný kroj, své 
bratry náčelníky a bratry vůdce a tvořiK užší 
kroužky dte politiekých stran. To se však 
paďottrům nestane, tu srandu jitu just neudě-
láme. Ahoj! Karibt. 

ZnaměmK anonymovi/ 

/(do &y ncznai H /MS Krysa? Zrodil 
se za ščďďH zďí v Os^ravř, M ť vyž:-
raf čwsy svýcň zHamýfň. 

Pozá^ : nčco o rrampíRga, 
o &a??Mr<Msŕvŕ. Co ŕo /ť, ŕo ŔaHMffáď-
sh'í? CAřří řo pozHar. řw/íMžťf, 

/sme Ao o.s^tM 
&rzy pozHaK my. 

S M se Ha osaířě ,/Mňd;?r;M ryžír-
Aoa, Ary.sMf. Víme c čKMrK Rě-
Ícňřďf/ií a zp<% za ďwí, %rřrý .sí ne-
c/MÍ pícíiř, a ře masfí /ř í F/. ŕŕMím/ 

jsme rycAZe <í nsf. Ja^? 
PosíaH /smř m M v ranečku jeAa ináJo-

& řo/HM s podpisy. V //ne 
asaďě &y /eďaaH /mař, ne& za /eňo 
črysařsM ŔOHsAy &y ma 
ný ^rampsAsý poďif. Ze &y 

ř/ž io ^ař ma něMo v ane&o 
řo &ývá v ro^ínáeA, že eňee žír ŕaAo-
va /:rysa vežM noze, Hžívar, 
se na ť izí Hčer, rač, a&y nfe ne-
sřaío, a při forn se deřa všade däíeží-
ŕým a Afavne známým. 

Dopisy, čŕeré o mě rozesíMš, <faj: 
poznal íěm, áferým je aJresHyeš, 

řař d á čMné , že sřačr, až M e m /e&e 
pt%?OK, a&y pHvK no ře&e. 

áďresáŕŕ fvýeň Jopf.SM mě znajt, 
Jo&ře z/M/í a porozamí, /íam ra&ový 
ívá/ ířopís s podpisem , / f ľn ; oprav-
dový čařnaraď' — „Vaš doposad ne-
známý" míří. Vědí, co /e ivým cifern. 

A'en ŕ radno no^o&ným anonymním 
dopísan; věnovaři ani in eňríř^K 
& přeěrení, aíe ěron se o&vy^ře /en 
proŕo, a&y ěfověč moAi pisaŕeíe 
f v iom^o případě zwíméňoj poHřovaií 
a mysie/f s:.- Jen šiě^e.ř, ne-

/zoH.sneš/ 

Proŕo ^ačy o^saA ía/sovýeA z&a-

Mícá Aazím přes paňí&n. 

Ozvi se — n svědč se/ 

ToM& ro&ě, osrravsřa řryso. 

Ho&an. 

Ve 4. čísře „Trampa" zmínit se 
kamarád Votary v potiášku viků-
samotářů, aie ač sieduji „Trampa" 
veimi dobře, zdá se mi, jako by se 
na tento návrh úpině zapoměto. 
Kamarádi! jsou mezi námi sitničnímí 
trampy jistě samí betonoví ktuci (a 
sttad i ty squaw) a představte st, 
siízt se tak někde všichni od Šuma-
věnky k Tatrám. . no, yždvf víte 
sami. Tak kluci a squaw sitniční, ne-
nechte na sebe d!ouho volat a pište 
kde a kdy a já už z radosti voiam 
nekonečný množství Ahojů, slezině 
vtků-samotářů. Siiíka. 

Adr.: Vláďa Brtek, škvorec Í60. 

Piachíarůtu z „\ovgorodn". Feďěbraáy. 

Hošouní — dočett jsem se ve třetím aaíetn 
přátka, že ? Poděbradech založíte 9 m o M -
čův osadu, zující se: „Novgorod". Dobro 
došli! Ate kamarádi, víte též o tom, že máte 
konkurenty? Ne? Helemese, i my v rece 2$. 
zatožiti jsme a stepiti jsme vosadu téhož 
jména — která fung&vaia nad soutoke!n Mže 
a Ktabavky — ze kteté írnící vlajka do okoU 
roznášela pozdravy roztoutaných srdcí a vý-
křiky boje proti všemu, co paď&uřinctt a 
m&rátkoa čpělo a čpí!' Tyto výkřiky zanikly 
dnem ). ánora t929. aby odjinud a ve dvojím 
suknu se ozývaly — vojenští pánt rozehřátí 
aás osadníky z N. N. a roznesli nás po Mítfe— 
Josefově—Bratisiaví a Domažlicích, kde trá-
vme svůj 18měsíč^í čundr, který už pematu 
chýlí se ke konci. Tož, kamarádí, brzy zase 
přihlásíme se do řád trampskýho proletariátu 
a Vám — stejnoimeaní z Poděbrad — přijdem 
stisknout ruce a vyžrat osadu. Kluci, ozvite 
se, — adresa íe v redakci — neb pište do 
Trampa — je náš. Ahoj a hej šoust do pa-
ďasů! Za pár Ní viděnou — 

Bet ta z Nižttiho Novíoreát!. 
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Malý 
oznamovatel. 
(Slovo 1 Kč. — Pro předplatitele a 
přispívatele 70 haléřů. Tučně tištěné 
slovo dvojnásob. Obchodní inserty 

podle insertní sazby.) 

KAMARÁD!! Kanadky. kedsky, !a a 
levně, koupíte u J. Homoia, Praha 
VH., u Htávkova mostu. Stanice 

eiektrické dráhy 6. 8, 12, 18. 

KAMARÁD!, NAVŠTIVTE MĚ! Pro-
dávám dobré gramofony a ještě tepší 
desky za ievné ceny. Nové desky 
!a šiágry 9.90 Kč. P i h e r t. Praha !!.. 

Spátená !5. 

riátu spoustu, otiskli jsme a ješte otiskneme 
ty nejiepší a hlavně, pokud je dnes možno, 
— nezabavitelné! 

Osadní pošta* 
Ua — Plzeň! 

Nemůžeš udělat řádnou slezinu celý černý 
Pizněč A nestyď se! Až přijdu, navštívím tě 
ohiedně bližších vztahů! A eště Ahoj na tebe 
a tu naši černou Plzeň! 

Z Hamburku Johny Mercedes. 

A Mignon! 

Vodepiš! Ci ten dopis taky zabaviii? Asi 
jsem ho moc nabit. 

Chlapeček Johny z Hamburku. 

Snad v nastávající práci budeme postupovat 
společně! [ šerif z „Petikonu" je správný 
kluk, se kterým se dá něco dělat. Tedy, pro 
příště společně! Chrastítko. 

Kamarádům z „Arkansasu"! 

Hergot, kluci, jste mi podařená čeládka, ale 
správni. Vzali jste mě k sobě do osady, a jak 
jsem shledal, jste kluci z továren a dílen, 
tvrdých rukou, které, když dopadnou, za-
nechají upomínku. * " 

K o u p í m KULOVNiČKU. 
„Zachovaiou". 

Značka: 

STARŠÍ ŠATSTVO, obuv a veškeré 
odiožené věci nejtépe koupíte i pro-
dáte u „ P a r t i e " . Praha VH.. Be!-
crediho tř. 40. Ceníky vetešnického 

zboží zdarma. 

P r o d á m CHATU v tese u potoka. 
Značka: „3000 Kč". 

VZDUCHOVKY. PtSTOLE vehni vý-
hodně V y s k o č i l , Smíchov. 

Patackého 2. 

KANADKY !a vysoké 260 Kč, polo 
19S Kč. J. S k á ! a. Smíchov. Šteíá-

nikova 23 (u Andéta). 

Administrační sdělení: DESKY' NA 
„TRAMPA" 1930, objednané ročníky 
i chybějící čís!a vyexpedujeme v nej-
biižších dnech. Nerektamujte! 

KANADKY !a dutbox, vysoké a poto-
vysoké má jediné V. P r a ž m a , Smí-

chov. Nádražní S (u Andě!a). 

K o u p í m KYTARU a KANADKY. 
Zn. „Neroztřískané". 

MALV OZNAMOVATEL OPATŘI 
VÁM VŠECHNO! 

y e ď a h Č M Í . 

kamaráda byla zabavena s nadpisem i pod-
pisem. Z toho plyne, aby kamarádi si dávali 
většího bacha, poněvadž ani starého Bacha ne-
napadlo. že by podpis tnohl býti státu nebez-
pečný. — Bobe z Hurikánu, nenadávej, že jsme 
nic neuverejnili. Mimo posledního tvého do-
pisu jsme nic totiž nedostali! Zdravíme :ě a 
ozvi se, jestli té vůbec tohle číslo někde za-
stihne. Z Turecka jsme dostali všechny do-
pisy šerifa z Medvědí, ale tvůj žádný. — 
Hambatej Mucha), nečitelné! — Lájošík, dík za 
rady, ale píšeme a budeme psát, jak se 

Piš každý tak, jak ti to jde z palice, to je 

tramping líbí. — Oldo Březnický, to by byl 
bílý flek. Zdravím a piš. - „Divoký Falty" též 
a VI. Šerii, Šumil, Tonda Náš, aké. — Kaštan 
z Montany, víme to, ale nechceme je zatím 
štvát. — Obrýlený Džony piš po jedné straně. 
— Legín, 2 fóry dobrý, k ostatnímu máme 
spoustu materiálu. 

Ostatním, .kteří psali příspěvky k před-
vojenské výchově a zákazu trampingu, a které 
nebyly uveřejněny: Měli jsme tohoto mate-

Césare u leteckejch a Ghandi z Jukatanu! 

Holomci, skopat vás pod paždí. A Ohandi! 

pomněl! Nemám adresu! Mercedés, Hamburk. 

Ahoj, Leíty 

co je s tebou, na Silvestra si nepřijel, na lístek 
si neodpověděl, či tě zarazil obsah lístku, to 
výš, psa! jsem jen upřímně, tak se nezlob a 
vodepiš. Ahoj tobě a Příbramákům zasílá 

Teddy. 

Valdo z Oktabru 

nebudu ti psát, že nejsem proletář, poněvadž 
bych lhal, ale taky ti na tvůj dopis nebudu 

nyní potřeba na vážnější věci, ale snad bysme 
se mohli sejít a popovídat si. napiš, kdy a kde 
zatím. Ahoj! Teddy z Par Westu. 

Osadám, kterým odešli kluc. k „eráru", 
Manitou jim popřál, zastavit se definitivně 
v Komárně, zasílají pozdravy, všem svým mi-

Ferri Mikolášek. šerif osady Karibů. — Pepík 
Kolínský, v osadě Nebraska, — Láďa Krejčí, 
osada Podubí. — Karel Bartuška osada Gol 
River, — Rudy Vávra, osada Cdolí Běsů -
Franta Navrátil, Mariánským Lázním, toho 
času ahojujou „vodní krisy" z Komárna. 

Všemu trampstvu na severovýchodě dávám 
na vědomost, že potuluje se u nás podezřelé 

Dotyčný byl přistižen v sobotu, během 4. hod. 
ranní, ve stavu povznešeněm, ve společnosti 
dvou dam. Dodatečně jsme zjistiti, že nám pře-
řízl naši „Pětikačku" za což má u nás v zá-
sobě jednoho hobla. Proto uzavřete před ním 
své squaw, a dejte ntu jednoho hobla napřed 
než bude pozdě. A ty malá „Jukali" z Podě-
brad mu nevěř dyž tě chce houpat. Haló 
„Hlade", to koukáš, jakou ti dělám vostudu, 
cá, jen přijď zas na náš pokec, a nevern nás 
ssebou, dyž máš kačičky, ty „Hlade" jeden 
hladová. 18. t. m. přijď zase. Ahoj! 

Buř z osady „Votročí". 

Klukům Velkého Brna! 

Při vandroval jsem za Faeton do Brna. 
V Přerově, kde v osadě Alma-Ata trempířilo 

V Brně se však všechno změnilo. Nebylo 

mnohoslibní. Fláka] jsem se po čundrech sem, 
tam, úplně sám. Až nyní naskytla se mi pří-
ležitost, zúčasřniti se „pokusné" sleziny brněn-
ských trampů 27./]. Věřte však, že^ velmi jsem 
se zklamal. Kde byla ta trampská pospolitost 
u trampských kamarádů? Za jakým účelem 

cíl trampů: Nový spravedlivější život, měl však 

Věřím však pevně, že dobrým ktukům podaří 
se dáti dohromady všechny brněnské trampy, 
a pak společně, pevní a ucele <í; zakřičí do uší 
ntravokárců: „Do paďourů, hej-rup!" A že já 
v tě práci nebudu pozadu, buďte ujištěni! 

Chrastítko. dle Feldkuráta „Malé trampule". 

Teldkuráte! 

Přerovákům! 

Z osady Alma-Ata zasílám hurónský ^,Ahooj!" 

z brněnského čundru. Kluci a^líftky, kam jste 

zatlačila za kamna? 2e by Přerováci? Ozvete 
se, co na „sezonu" připravujete? 

Honza-Chrastítko. 

Kapitánu Frantovi Karešovi, Zelenému Brku 
a hajnému Pepíkovi dík za psí guláš a koňskou 
svíčkovou, řve do „OJd Michiganu. Gěza 

Milý Siregone, děkuji Ti co nejsrdečněji za 
Tvoje řádky uznání. Byly mi skutečně více než 
potěšením. Gěza. 

Drahý Jerry Nováku, dík srdečný [*ob! 
i Tvé ženě za všechnu tu poctu, co jsi nám 
prokázal. Vzpomínáme na Vás oba, na pro-
hrané partie, na rošíáka Harryho. na Certou-
šek a na hovory u krbu. Tlumoč naše po-
zdravy Tvé družce a poplácej Harryho pw 
kušně. Ruku Ti tiskne Gěza. 

Aho], Čiki! 

Vobrácíme se na tě s důvěrou, tváří v tvář, 
při hledání našeho vosadníka Emana. Snad 
jsi ho vidě! někde v Ostravě. Máme teďko&. 
celou osadu po republice, a nemůžeme t^ dáf 
dohromady. Piš anebo přijď! Každou středu! 

Osada Sonora 
Vršovice, Tř dra Em. Engla, 

proti tov. „Eta", rest. „Ve Mlýně". 

Šeriie Hasane! 

Naši kluci, Venca šerif, Florina, Franta 
Vorel a Nobody psali, že tě jedou vyžtát 
rychlíkovým tempem. Žaludek každej za čtyři, 
kušnu nevoholenou a prej jsou tlustý jako pra-
sata. Abysme s níma neměli potíže, drž tam 
s níma íiákou dietu. Jinak hobl na šeky. 

Sonora. 

Hobane, vem si k srdci, co jsem ti psa). 
Kluci by to nevodpustili. (Bužír zase blouzn! 
a vaří do Cinty. aby šel kolem světa.) 

Samotka, Škrabák, Sonorskej. 

Rujana na Dědkovým! 

To by vás, saláti Poldovkou vyválení, čert 
vzal, něco mě napsali a koupili k a ž d ý 
z v á s „Trampa". Je to blbý, koupit pro 
chajdu jen jcd.to číslo, a to rozčtvrtit, navzá-
jem si ty r ezaný stránky půjčovat. Z vás 
budou ale p;tomý ušouni ušatý. Johny. 

Ahoj, Blay! 

Byias to ty, co jsi mi na středeční schůzi 
tiskla ruku a loučila se se mnou „na shleda-
nou"? Tedy víš, proč nebyla jsem na Budě-
jovické slezině, důvod vážný. Nejsi-li to však, 
přijď, a přihlas se ke mě, af poznáš kdo jsem. 
S k u t k e m a ne slovy tvá „velká" trampka 

Tulačka Haide. 

Dobří kamarádi! 

Kluci z Berouna, co jste navštěvovali s námi 
v Roztokách „Marjánku", děkujeme Vám za 
projev, který jeste vyřkli při dotazu, proč 
nedojíždíte na čundr do osady mezi kama-
rády. Je to smutně, že trampové, kteří s námi 
prožili tolik potlachu a veselých chvil, pře-
ruší kamarádství pro teplou peřinu a žranici, 
kterou mají u paďourů, kteří nevědí ani jak 
má řádný tremp vypadat. Jen se vytahujte 
se svými „nóbl" kamarády, vždyf to jest taki 
odměna. Děkujeme Vám za vaše chování 
a snad jednou poznáte, kde byli dobří* kama-
rádi. Ahoj. „Sedm z Marjánky", Boris, Tiňďa. 
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BezuMtfný se noří Ae Jnn. /Va 

paíu&ě veřAé z Jesení. Fredfy-Aorm:JeíntA 

přtíírne Ae Zapíranou:: „Xaptráne^ Aapt-

íáne^ íocf̂  se poŕápt^ co aféíař 

„ C o č í č n e š ? ^ J í A o p í r ó n , u k a z u j e n a 

mapu. „jKoMÁře/̂  facŕy /e čocř. Es/t f o ne-

Hí/ě/a/a moMcAa, ŕctA /e fo ťosŕrou a sme 

z o c A r á n ě n ý / * ^ 

géza včeiíčAa; 

návraty 
íesAié pásy Meřy o&rovs^ýc/: pušeA, Aieré 

sřřírc/í áo ááieA ivo/i nea/asněnoa, poioáěisAoa ioaA;;. 
Náďražn: peron. ffie, ioiiA vagonů, ioiiA períefovýcA 

&arev do rve sMrAy moiýiů. Aíaiý, ušmaáianý osočni, 
/eAož AroAy /sou sAoro přesni oápočíiány. Ne&o áiouAý 
zeiený vůz, /enž paiří ryeAřovía^u. Vyvoiává áo/em Aro-
zŕvosíf o i:Ay, /aAo o&iéAac; áěio. paA síeepřng cars, 
Aněáé, Arásné, pááíc; oá moře č morí, nesoucí áaíeAé 
požárový, s resiaaračním vagonem, v němž seá: iiáé 
s Aoáně peněz: a poracAami zažíván:. 

Teď — ne/véiší a ne/áůiežiiě/ší věc; Lo^omorívo. 
OAromná, surová, zvířecAá. Aíáš z n: Arůza /aAo z roz-
zařenéAo sfowa. /nsiinAiivně Aieááš mez: spiei: nesivár-
nýcA Aoi a písiů cáry rozervaného masa. Nuino se za-
cAvér; raáá Aněď siro/níAo oie/e /e ioiíA poáo&na siaré 
črvi. 

VzáacA se oiřásá mocnými výáecAy a poď Aoiy se 
(řep: řiáAé cAacAvaice páry. Zvěřinec, /enž Aažáou vie-
řinu měn: svo/i rvářnosr. BaiíčAy, Ara&ice, iiumoAy a 
Aíjfry, Z iiá; se siaiy u&íAa/ící noAy. 

Do ivýcA oč; vsřonpií Káosi. Máš se rozioaěii. Teď 
ieprve áosiává všecAno poáivaAoánou přícAnr. Věc: se 
měn; v pomícAané o&razce. íoAomoiiva, vagony, Aoie/e, 
Má;. Přeá ie&oa sio/; i(áosi. O&sáAi iě ceiéAo svýma 
oěfma. Nic /;něAo nen: viáěii. Doáaiečně se z/isií siarý 
faAi, že /sou^io veiAé, úcAvainé moáré oě;. Á na/eánoa 
se ioma čiověA Máznrvě áiví. Neáoveáe cosi pocAopii. 
Neáoveáe pocAopM ani svů/ poJiv. 

Moáré oči zaieAiy sizami. CAápeš, snažíš se cAápai, 
sizy znamena/í smaŕeA. CAeeš &ýi iaAé smnien, naáeáia 
Aráinná cAvííe. í7s;iovně se cpeá áo- smuřAn. Ne/áe io 
áoĎře. SmaieA /e nám iěsný /a&o maiý Aaůár. Po ářonAé 
námaze /sme Ao /a%ž ^aAž nav MM, are prasAi na &ř:áe 
a na zááecA a na svěrio se áere veseiá rozíržířosí. 

^:Aá3; Na, rozumná, nepité, áyf se vrářím, /e (o 
zAoaá&a pro nás voča, a poáo&né ieAAé, eAiácAoiivě 
Aioaposii. S;:žá;á se sizícícA oě: na sva; íiamoA, Je 
ío áfvně, že ra /eářě iež; /aAo spíc: pes, že se nepro&aáii 
a neaŕe/M, io&omoíiva pisM a Aa/á, pře/;žá: na /inoa 
Aoře/, ien cAaos, io až ne;soa zva&y áomova, ío řve 
Kongo ne&o /náie, ^oie/e ne/soa Aoie/e, a?e rropiěi; Aaái, 
paf, paf, paf, íoÁomoŕŕvo, áěv&o maiá, oávezeá mne, 
vagony, /*aceí;&ám, Řrere/ mne př;;'meie, aseána, řaíAa 
nacpa, z vc&ýn&á No&oaě^em zamávám, aAóóój — — 

ieď /si se proAnai, posřcán; minafa, sevřeš áo 
ramen KoAosi, ze r/a se sŕane pe&einá výAen, z rě roz-
^ocAaně mínaiy až áásně Arvav:, aie nen; io ŕaA zié, 
máš sice viA^oa rvář, aie ro nen; oá rvýcA siz, io iy 
moáré oěi, /ešiě se na ně oAiéáneš, ;soa sAeinaŕé a něco 
v nicA amirá, aíe iy nie, ŕy až ářepiš a Aaňš, vagon 
árcne, ^oia miáii áo pražed, miaáaia, miaáaia, áái, áá/, 
ro /e Arásné, viač iě oáváž: áo prázána, &ieré se /me-
ňa/e áái&a 

* 

Prošei /si mnoAo veHAýrA mési. MnoAo pasr/n. Viáěi 
/si Mé a barevné,/iái, všecAna premena svěra, ženy iaA 
Arásné, že /s: z ŕoAo až zesmarnčí, maže siaieěné a 
&eze/menné, A;ieř: áoveáii amirai poá ranami &ezciřnýcA, 
&oAaiýcA &;ááAa, ocAainai /si sianečn; svéíio i mořsAoa 
sůi, naaěií /si se nenáviáěř &:áa svěra, rozsévanou &ar-
žoasn; se&rcn&oa, a s mnoAými iaiáAy, cAaáými a ne-
známým; azavřei /s; ne/Arásně/š; přáreísivi, ěisié a ne-
so&ecAé, ne&oř /icň až n;My neaviáíš. 

/?ozioačii /si se s ásrřicí, Aierá seáéia přiiepena na 
s/Mbn'm áiesa, s AaAŕusem, /enž iě iř; ány živii na poašŕi,  
s žeivoa, zaAra&áva/ic: áo pís&a svá ve/ee, a Anai /si se 
sfáie áái, áo novýeA, nepoznanýcA směra. CMěi /si; 
Nevracer se sře/nými aiicemi, sie/noa Ara/inoa. Snaá ne-
vráiii se vá&ec niAáy. 

Aíoře iě záviAaio na Aroŕy vin o fwoziio propasimi, a 
veiAý, ěerný Aoirá& neměi až vpioui áo přisiavu rvýcA 
oči. 

/ešiě, opoašiě/e africAé &řeAy, &yi /si vesei. Aře na/eá-
noa /o všecAno poAasio, přišei senřímenrárn; přiAaz ááv-
nýcA svazAä, aiavis^icAé poaio roz&řeá/ýcA ciid. 

Poaŕo sma/né a ne/smainJ/ši. 

Návrat. 

Teprve na Aranic; viasii přepaáia iě rěžAá meianrAo-
iie. ZraA se rozréAai, áva naAniié pioáy, noAy zmaiái-
néiy. O&zory se zážiiy a zřemnéfy /aAo Aanái. 

Á naposfeá; Niovn; nááraž; našeAo měsra. Byio i: áo 
piáče. 0, arěiiě, piaAai /si. Afnoz;, Aáo iě viáéii, miniii, 
že raďosrí. ^ iy zafím; Vzpomínai /si na AariaginsAý 
áaiiovníA. Na atižírsAoa Kas&a, Aáe Řer&eři a .Ara&ové 
posíiaii iicAé Aiei&y za AioaěAem Na nesAa-
ieěnou, Aouzcřnoa faiamorganH čemoščina ásměvu u  
sŕaány, Aáe Ara siance a HásAýcA vášní áosiávaia ne-
bezpečné nuance. 

Viáěi /si moře Máy a siz, viasienecAé ioiry a &esrie 
Aapiřáía, vycAriié o mroací ďěri vyAoŕisľovanýcA Aoio-
niáinícA nároáu. Vracíš se áo své áraAé, zapráěné viasii. 
Tvé roáné měsio. Piiváš na ioAomoiivu, /ež iě přivezia. 
Nosiči, prodavači novin. BaiíAy vražá a Arááeží. Smar-
ný vzáucA. NéčeAo se &o/;š. Divíš se, proč /sou iiáé 
smuřn; z rozioučeni. /^ozioučen: /e maiý, něžný poii&eA, 
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Modré oáí, /a? ŕa& roažně s&eínařěřy. COsŕa/né, Adov:, 
Aam zapaď fy j 

7enom navrafy /soa smaŕné. Co? Domov? 7*vä/ pes 
dosŕaí vzŕeJMŕna ne&o se za&éAÍ. Možná vyAraďH ŕvň/ &yř. 
Snad maíAa zrovna ŕed Ježí v raArvŕ, svíčAn a ňiavy. 
7*vo/e iegíiřmní mdenAa, spoAo/end a syia, cbrape 
v e:z:m peíecňa. 

Ndvraŕy. SenňmenM/ní nado domova. Mé rodné 
mésio, m d j draAý, padoarsAý, smradľavý Aanaíe. Zdra-
vím ŕč, mávdm šaŕÁem a zvracím. 

Ne rozJoaéení. /enom navraiy /soa smaŕné  

NevaJířo ŕt, že je ť moří moc síand voífa? 

— JVo, ze začáŕAu ŕo zarazí. Aíe pa& 

sme st na ŕo ŕa& zvyAM, že 6yH něAřeří, 

&ferým maseít vo Ja přísoíot^ař. 

Redskin ze „Seamewu". 

Ochotnej pracovník. 

— Pane šéf, prosí! bych o přídavek. 

— Ate číověče, to může přijít každej vo pří-

davek! 

— Prosím, pane šéf, hned to vyřídím mejm 

kamarádům v dítně. Teddy. 

Šerií hutáká k tvrdošíjně zapírajícím osadníkům: 

„Tak hímíhergot, kerej pacholek ten rutn vy- 

chiastai?" 

„Co mě urážíš, šeriie?" vozejvá se škytavej 

hías Teddyho. 

Tramp Teddy mě! krásnej iunus. 

Red ski n ze Seamewu. 

— Sfečno, proč máŕe řaA Mpía&ané 

očí? 

— T*o oíŕe^ &Jyž míavím s íaAovým 

k ř e n e m . 

— 7*o se podávejme, vzJycAÍ pan &íf-

m:í oJíožtv noviny, ŕatfy čŕa, že /edfen 

z ŕracoazs&ýcA t^ýznačnýcA poHíi^a /e 

na svýcA procAáz^ácA sřá/e sfeďo^án 

Aoafem íajnýcA poftcMía/ ľ o 5y č/ovčA 

neřeA/ 7ó za naštcA mfaJýcA íeŕ/ CAm, 

cAm; ŕaAot^e/ vážene/ číoveA/ . . . 

' lord. 

Host k číšníkovi: — Co stojí ten szegedinský 
gu!áš? 

— Prosím 12 Kč. 
— Jak to, že je tak drahej? 
— No jo, vždyí máme přece ce!ní váiku s Ma-

ďarskem. 

Tramp Vyžír^a poacfá t? Aoípocfěř 

,/stm uás, přínesre mi řtze&, aie řáJně 

veí&e/, páč /á sem nervosní a AažJá ma-

íičAosí mé rozčŕŕuje/" 
Redskin ze „Seamewu". 

Vačmiře Josíaía sŕráž Aezpečnosŕi 

nové vrAače vocfy a s/zoŕoomé 6om&y 

tfo 60/e proŕi ífemonsřrHytcíma íiJa, 06-

/eviíy se Anecf nové ŕiŕaíy; 

— se m áre, pant vrcAní pojízJní 

sŕríÁtačAová? 

— TVo, ŕo víře, mám se ďo6ře, pani 

spoJnt vrAačos/zoAom&ová. 


