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Ročník HL — Čisto 13. — V Praze, dne 26. března 1931. — „Trampa" rediguje s redakč. kruhem Kare! Meiíšek. 

T o é ) e n í ! 

vykřiknete, až uvidíte W A L T M E R A , 
iak roznáší drštkovou poiévku, znamenitou černou 
kávu a Prazdroj. Jsou tam tři skvěií muzikanti a je 
to na Staroměstském náměstí a nároží Diouhé třídy. 

.T r amp" vycház í týdnč . — Jednot l ivé číslo í Kč . — P ředp l a t n í ročné 42 Kč , půl letné 24 Kč . čtvrt letně 12 Kč . — Maji tel a vydavatel 

Trampské vydavate lská družstvo v Praze , zaps. spol. s r. o. — Redakce a administrace Praha ! . , Kar lova 14. — Telefon 24665. — 

Tiskne a expeduje „ R o t a " , akc. spol. , P raha ! . , L i l i ová ul. 13. — Fi l iá ln i administrace pro Velké Brno : Brno , Nádražn í 2a. — Fi l iá ln í admini-

strace pro P ře rov : P ře rov , Škodova ul. 13. — Fi l iá ln i administrace pro Brat is lavu: Brat is lava, Š túrova ulice č. 6. — Za redakci odpovitM 

Karel Melišek. — N o v i n o v í sazba povo len* č. 290.458ÍVH—[930. 

v š e m b ř d s h ý m H u h u m J 

Nejsem spisovatelem, nejsem žádným populárním 
trampským sportovcem, nemám taientu k skládání osad-
ních písní, a!e jsem jedním z vás. Mám rád svoji chatu, 
která je tak malá, že se do ní vejdem akorát dva, mám 
rád ten kus lesa, Brdy, a všechny kluky, již při setkání 
mně tisknou ruku a darují mi široký úsměv, jenž je 
upřímný a hlavně poctivý. Nemám nepřátel, protože ne-
jsem nikomu nepřítelem. Jsou mně milí ti, s kterými 
se ztotožňuji v názorech, a vážím si těch, kteří dovedou 
přijít a otevřeně říct, ne, v tom se neshodnem, s tím já 
nesouhlasím. Je to trampské. Věřím, žs mezi námi není 
krys, jednajících podle, v přítmí, za zády, není tako-
vých, nebot kdo se takto chová, ztrácí nárok na titul 
trampa a kamaráda. V poslední době se k nám na Brdy 
derou lidi, kteří říkají, že jsou kamarádi, jdou se ští-
tem nepolitičnosti, buďme na stráži, nebot není radno 
věřit lidem,' jimž každá, i ta nejšpinavější lež, je dost 
dobrou zbraní k „očistě" trampingu. Já jsem by! také 
v jejich řadách, tak dlouho, pokud se chovali jako tram-
pove; jakmile se však uchýlili k osobnímu napadání ka-
marádů, kteří jejich cestu stéblem nezkřížili, naopak se 
k nim vždy chovali přátelsky, řekl jsem si, zde nemám 
už co dělat, nebot to nejsou trampove, třebaže mají jejich 
kabát. Bratr bratra nemůže nenávidět, i když s jeho 
jednáním nesouhlasí. Tramp, který napadá trampa, není 
vůbec tramp. 

Vy, kluci brdští, suďte sami. 

Můžete věřit těm, kteří si říkají, že jsou nepolitičtí 
a řídí hlídku v iistě, který je orgánem politické strany 
(České Slovo)? 

Věříte tomu, kdo říká, že časopis „Tramp" je majet-
kem politické skupiny, když víte, že je to lež, nebot 
se může stát podílníkem každý tramp. Je věrohodný, 
kdo roztrušuje zprávy, že ten, kdo napíše třeba jenom 
pozdrav do „Trampa", je policejně stíhán, když já měl 
v tomto časopise více článků a doposud v životě jsem 
neměi s policejními orgány co činit? Buďte na pozoru! 
Suďte spravediivě! Hledejte pravdu! Nejsem politik, 
nejsem členem žádné politické skupiny, i odborově jsem 
organisován nepoliticky. Možná, že vám řeknou, že 
jsem za tyto řádky dostal zaplaceno, ačkoliv jsem ne-
dostal z „Trampa" ještě ani haléře. Oni jsou schopni 
všeho. Věřím, že jim v tom případě řeknete sami, že 
lžou a obhájíte mne. Věřím, že budete uvažovat, nežli 
učiníte krok kupředu, a že půjdete za těmi, kteří se cho-
vali vždy kamarádsky a trampsky. Burýšek. 
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je j a r o . . . 

p o l e d n í 

cesta 
s lyžemi 

do 
zaetavárny 

město za zády 

Za zvuku podkovy a plni rozpaků, 

mlčenliví běíouši se vrací z dostihů, 

za hradbou předměstí spí cirkus na znaku, 

a hvězdy duní v zálivu. 

Z krabice nádraží viak vysoukat se zpola, 

na prázdných ktubovkách tkví vlákna růžová, 

pan bankéř přijíždí, h!e autotaxi volá, 

a typograf má sen o lásce, plné olova. 

Mít město za zády a horká ústa žen, 

hedvábný obličej zrcadlo vyšije, 

pomeranč milenců je prsty opředen. 

Tož pastýř vlastní ovce zabije. 

Marko Polo. 

Pere se tucHenc Jugl s Pášou, dyž 
k mm přijde Pingl a pitá se: ,,'sím 
vás, kamarádi, to je rvačka sou-
kromá, nebo se snad můžu přidat?" 

— Pane rado, kouknou, tendie dělník vod nich 
z iabriky, ten je každej večír v divadle! 

— Viděj, potom se řekne proletář, nezaměstnané!, 
bída! To já bych děiat nemoh! 

— Bodejby jo! Yon je tam iako kulisák. iord. 

Pozor! 
Napište si v š i c h n i o 

nový ceník sport, závodu 

V á d a v V e s e t ý 

Sm i t hov , FíbSthova í . ^ 
ZDARMA 

TETKÁ. (T. T. K.) 
pražský TOV k dnešnímu stavu 
časopisu 

Ve schůzi předsednictva TOV projednávány byty 
četné stížnosti kamarádů z osad na neotiskování drob-
ných příspěvků. Byio konstatováno, že se to děje vinou 
redakce a redakčního kruhu, který snad pro návai pří-
spěvků drobnější z nich opomíjei. Víme, že všechny 
příspěvky nehodí se k uveřejnění, avšak j e s t n u t n é , 
dopisovatelům to sděiiti v redakčním sděieni, jež musi 
být bezpodmínečně v každém čísle. Kromě toho usnesto 
se předsednictvo žádati „Trampa", aby osadní pošta a 
drby z osad byty rozšířeny. Může se tak stati na úkor 
některé povídky. Rubrika „Osadní pošta a drby z osad" 
jest nelepším obrazem náiady mezi kamarády a kla-
deme právě proto na ni ve!ký důraz. 

Kamarády, postižené někdy neotištěním příspěvků a 
rozhořčené tím, že jim nebyio odpověděno, žádáme, 
aby opětně psaíi, a slibujeme, že sami budeme dozírat 
nad uveřejňováním, nebo aiespoň odpověďmi. A ktuci, 
hlavně s t r u č n ě ! Předsednictvo pražského TOV. 

pokyny TOV 
Na jaře bude nejvhodnější doba k rozšiřování „Tram-

pa" a všem TOV i osadám v jednotlivých městech na-
skytá se nejvhodněiší příležitost k rozsáhlé činnosti. 
Brno a Plzeň kampaň právě podnikají, ale s mnohými 
nedostatky. V Praze nejsme vůbec informováni, jak si 
při tom počínají, a podle toho, že dochází poměrně málo 
příspěvků a mimořádných objednávek k agitačntmu 
číslu, je vidět, že kamarádi z TOV obou měst nevěnují 
celě věci velké pozornosti. 

Po Brnu a Plzni přijdou na řadu ostatní města (i 
malá) a rozhodněte se všude ihned, v kterém čísle iná 
býti věnována stránka (třeba i někoiik podle mimořád-
ných objednávek) vašemu městu a celému okolí. Pište 
ihned administraci, která pošle předem statá čísla na 
rozdání zdarma a dá vám rady, jak si počínati. 

Dalším úkolem TOV je příprava k ěundru do Sovět-
ského Ruska. Dochází hodně příspěvků, avšak nelze 
jimi zapiňovati časopis. Projednávejte stále celou věc 
a dopište si o sběrací listiny. Je potřebí sebrati klukům 
potřebně peníze na dráhu až na ruské hranice. 

Během dvou týdnů vyjde v mnohatisícovém nákladu 
populární brožura o trampingu. Její levná cena a pěkná 
úprava s mnoha obrázky bude sice pomáhati k jejímu 
rozšíření, avšak čiňte již též přípravy k jejímu roz-
prodeji. 

Trampský obranný výbor v Plzni 
usnáší se, aby tramp Ferri Bili z Českých Budějovic byl 
vyloučen z trampských řad pro nečestně jednání, na 
což upozorňujeme ostathí osady. Varujeme každou 
osadu před jeho přijetím. 

Podepsán TOV., zástupci 16 plzeň. osad. 

Resoiuce 

usnesená ha závodním potlachu trempů a trempířek 
z Českomoravské a z Kolbenky: 

Protestujeme co nejostřeji proti chystanému zákazu 
trempingu, jímž máme býti nahnáni do paďourských 
sportovních organisací a tak zataženi do předvoienské 
výchovy mládeže. Protestujeme proti předvojenské vý-
chově mládeže, protestujeme proti provokačnímu za-
sahování policie mezi trempy v Brně a proti policejnímu 
zákazu našeho potlachu. Voláme ke všem klukům a 
holkám, aby ve všech fabrikách, ulicích, osadách tvořili 
T. O. V. a snažili se na vzdory všem padourům udělati 
nástup nás všech vykořisťovaných a udělati do pa-
ďourů Hej rup. 
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J H R M O ! A H O 

doznela píseň . . . 
slovo hrňákům na uváženou 

Trampský obranný výbor po jednoměsíčním trvání 
a živoření dne 18. března skona). Skona) neslavně po 
jednohlasném usnesení, že se nehodlá více sejiti. Proč? 
Se strany policie bylo na předsedovi požadováno, aby 
pravidelné sleziny byly řádně hlášeny, a sice buď hlá-
siti jednotlivé funkcionáře, nebo utvořiti osadní kluby. 
Exponovaly se pro tuto myšlenku dvě určité osoby, 
které měly zájem, aby tramping jakož i rozšíření na-
šeho časopisu v brněnské obíasti vzrůstá). Nenaš)i však 
na shora řečené schůzi naprostého pochopení pro tuto 
akci. 

Nebylo nikterak úmyslem těchto dvou osob, vehnati 
brněnské kamarády do nějaké organisace. Neyyjádřil-lí 
se předseda správně při používání slova organisace, 
nese do jisté mír částečnou vinu. Přesto ale hlavní vina 
však zůstává na brněnských trampech, kteří o jakém-
kotiv sejití se, af už to byl TOV nebo osadní kluby, 
naprosto nic nechtěli slyšeti. 

Schůze se policejně nehlásila, poněvadž se jednalo 
čistě o informativní ráz a sejití se pouze šerifů nebo 
zástupců jednotlivých osad a o pohovoření si o dalším 
postupu pro celkovou práci trampingu. 

K hanbě budiž konstatováno a pranýřováno, že poli-
cejní presidium bylo a n o n y m n í m d o p i s e m upo-
zorněno na konání schůze a zdůrazněno, že na této 
schůzi se budou projednávati politické kejkle, "násled-
kem čehož se dostavil zmíněný úřad za zvýšené poli-
cejní asistence. A s počátku schůzi am nemínil povolit). 
Přes benevolentní jednání pol. úředníků se schůze za-
hájila, nedosáhla však svého cíle a neslavně skončita. 

Kamarádi, usnesli jste se. že se více nebudete schá-
zeti, vaše jednání si dobře rozmyslíte, až na vás 
zákaz trampingu dolehne, že potom bude již pozdě. 
Z toho plynoucí následky si přičtěte pak sobě na vrub. 

Dobrý kamarád. 

kamarádi! 

Zatím co se všude scházejí kluci a holky, aby se po-
radili, jak společně nastoupit cestu boje proti snahám 
paďasů, zakázat nám volné trampování, zakázat mož-
nost, aby chudý kluk nebo děvče mohlo do svých plic, 
fabrikou začouzených nebo školou a kanceláří stlače-
ných natáhnouti nějaký ten litr čerstvého vzduchu, na-
stoupit cestu boje proti předvojenské výchově, kterou 
ukradnou nám poslední volnou chvílí — u nás v Brně 
toho docíliti nemůžeme. 

Přesto, že na prvé slezine 13. H. bylo dohodnuto, 
přes štěkot „osmi stařičkých, nepolitických trampů", 
ustavit trampský obranný výbor, přesto, že kluci po 
vývodech kamaráda Vodry souhlasili, že je nutno brá-
uiti se proti útokům paďourů, podlehli na druhé, méně 
již navštívené slezine 18. H!, námluvám „doporučených, 
parketových", aby trampování provádělo se dále indi-
viduelně, kluci aby se o nic nestarali a ponechali vývoj 
věcí svému osudu. 

Kluci zapomněli, že ti „trampove", kteří odmítají bo-
jovat proti zákazu trampingu, ti že vlastní své pozemky 
a boudy, zakoupené z peněz svých tátů, že jsou vyjmuti 
ze zákazu, protože mají peníze a tím i moc, protože kdo 
snaže, ten jede. 

Kluci pod dojmem slov zapomněli na rozdíl mezi 
sebou a „těmi". Hleďte, vy kamarádi, kteří přinášíte 
v sobotu domů 40—50 Kč, na něž vaše ustaraná máma 
již 5 dnů čeká, aby nakoupila potřebné k uhájení holého 
života, vy, kteří kondicemi držíte se na studiích, aby 
pak po ukončení těchto neměl pro vás stát zaměstnání 

a vy rozmnožili jste armádu nezaměstnaných, vy ne-
můžete souhlasit „tam s těmi"! 

Říkají, že žádných zákazů nebude, že předvojenská 
výchova na ně, „stařičké", již neplatí, a proto není 
třeba proti ní se bránit a bojovat, to jsou slova, která 
mají odvrátiti dobré kluky od pravého stavu věcí. To 
je vědomé napomáhání těm, kteří obé pečou dohro-
mady. To je t. zv. nepolitický tramping, který v zájmu 
paďourů je vám hlásán! 

Byl jsem přesvědčen, že i v Brně jsou dobří tram-
pové, mozolovitých i bílých rukou, stejně vykořisťovaní 
nespravedlivým řádem, kteří postaví se proti názorům 
„taky-trampů". A nemýlil jsem se. 10. číslo časopisu 
„Tramp" je toho důkazem. Článek v něm, podepsaný 
shora uvedenými osadami a šerifem Paškinem je záru-
kou. že i v Brně uvědomělí trampiři, přes skřehot „pří-
telíčků" postaví si TOV brněnské oblasti a přesvědčí 
ostatní kamarády o nutnosti boje proti všemu, co nás 
zotročuje. 

Aby nebylo průtahů ve zbytečném dohadování o míst-
nosti a datu sleziny, kterou současně pro kamarády ze 
shora uvedených osad a všem dobrým klukům z okolí 
i zevnitř Brna, jakož i německým klukům z Red Wingsu 
navrhuji: 

ve čtvrtek 9. dubna v hospodě u Švarcbergrů, 
Brno, Hvězdová ulice 7, veíkou slezinu, 

na které pokecáme si o všech událostech v trampingu 
a o dalším postupu. Kamarádi z Arkansasu ovšem při-
jdou do jednoho! (Pro tento měsíc prominou mi neúčast 
na osadní stezině. To víte, facha. V dubnu však, hoši, 
půjdeme společně do toho.) 

Tedy, kamarádi, 9. )V. do jednoho at jste na fleku! 

S hurónským „Ahoj!" Bobin-Chrastítko 
z Arkansasu. 

K novému ustavení T. O. V. v Brně. 

Nikdy jsem sice ještě do „Trampa" nepsal, ale dnes 
mne to hrozně nutí. Byl jsem na poslední schůzi a ne-
chápu, jak my Moraváci jsme zabedněné kebule. Do 
všeho nás musí strčit, sami nic nepochopíme a když, 
tak je už pozdě. Jsem rozhodně pro ustavení T- O. V., 
af už v jakékoliv formě. Nejlépe by bylo, aby každá 
osada vysílala svého šerifa nebo delegáta a z nich zvolit 
předsednictvo. Kluci, nesmíme se toho tak bát! Vždyí 
to není organisování, to je jen volné sdružení k obraně 
volného trampingu a takovou věc rozhodně potřebujeme. 

Sám se hlásím k spolupráci za mou partu. Jsme jen 
silniční, neznámí kluci beze jména, ale dělat budem, po-
kud bude v nás trochu síly. 

Ahoj! J o h n y , za partu silničních trampů. 

Veřejná trampská schůze 
koná se v Brně u Švarcbergů ve Hvězdové u). 

ve čtvrtek 9. dubna v 8 hod. več. 

Jak získávat v Brně předplatitele? 

Na osadě projednávali jsme agitační týden pro 
„Trampa" a rozhodli jsme se, získávat přímé před-
platitele. A samozřejmě je to povinností všech kluků. 
Jak však do toho? Každý z nás chodí někam do hos-
pody. k holiči a pod. a tam všude musí žádat odebírání 
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„Trampa" a jeho vyvěšování. Je to zároveň reklamou 
pro časopis, nebof kdo občas se do něho začte, pak už 
si jej i koupí. 

Rovněž v trafikách, kde „Trampa" nemají, žádejte, 
aby od administrace objednaii aspoň čísio na ukázku a 
řekněte jim, že „Tramp", jak dneska vypadá, jim půjde 
dobře na odbyt. Mimo to naše osada odebírá 15 čísei 
a každý musíme týdně několik jich rozprodat. Joe. 

Poznámka administrace. Postup Joeho a kamarádů 
je správný. Mezi hotiči a hostinskými je možno lehce 
získat předp!atite!e, avšak pokud se týká objednávek 
pro trafiky, obrafte se vždy na našeho gen. zástupce 
novinářství írrgang v Brně. 

K brněnské posiední siezině. 

Jsem vysokoškolák v Praze a by] jsem 18. března 
náhodou u strejdy v Brně, jehož syn vzal mne s sebou 
na brněnskou schůzi trampů. Jako právníka, jenž dobře 
vidí do dnešní koníiskační prakse, zajímalo mne naivní 
povídání některých kamarádů o konfiskacích v „Tram-
pu". Nedaio tni to a dnes 20. t. m. doše! jsem si do 
redakce „Trampa", kde ochotně mi kamarádi ukázali, 
co viastně byio zkonfiskováno. 

Kluci, by] jsem opraydu překvapen. V Btně jsem 
trochu podtěha] též názoru, že to byla nezřízená snad 
agitace politická, ale když jsem to viděl na vlastní oči, 
musel jsem se smát starostím brněnských kluků. Žádná 
politika, ani pornografie, zcela obyčejná povídka 
z vojáckěho života, trochu ostřejší fór a vůbec věci 
podobně těm, které na schůzi pronášeli samotni kluci. 

Je vidět, že zde je průhledný rozkaz z vyšších míst, 
poškozovati konfiskacemi opravdový trampský časopis, 
jenž nepíše jen o táboráčkách, teplých objetích pod 
borovicemi, a)e trampsky-ostře hájí zájmy kamarádů. 

Každá konfiskace nesmí nám být nějakou výstrahou, 
nýbrž pobídkou, pro rozšiřování „Trampa". 

Ahoj! Tramp-študák. 

Ahoi, Marion, Peticon, Hawai, Canon River a ostatní 

mitoMŠové! 

Dušinky, v našem brněnském prostředí se dají uma-
kat řácký věci, když na vás, holoubci, koukám nezaujatě 
z dáiky, musím říct, že máme u nás jistě kamarádštější 
a srdečnější poměr osad i jednotíivců vůči sobě samým, 
než osady a kamarádi odjinud. 

Všecko dobrý, jenom ale ta naše setsakrament&ká 
zdióhavost. Než my jsme se připojili k protestu proti 
zákazu trampingu, to už nás všichni ostatní předhonili. 
A proč? Inu, vono nás eště nic nebolí. Ale, kiuci, až 

budete jako já trampovat v okolí Prahy, tak si nebu-
dete smět umáknout ani ten nejmrňavější Janhusáček, 
nebudete smět postavit stan, a uděláte-li krok vedle 
meze, prožene vás deset hajneich. Tohle u vás ještě 
není, ale bude co nevidět. Na Jedovnicích to už začíná. 
Vaše liknavost v boji proti P. T. paďourstvu, na kte-
rou sakramentsky doplatíte, pramení z vaší bezpečnosti. 
Kluci, myslím, že bude. nejlíp, když se domluvíme co 
nejdřív, přijďte 9. IV. k Švarcbergům ve Hvězdové. 

S miloučkým Ahoj Stařičký Šakal. 

Brněnským kiukům. 

Dnešní brněnské číslo vychází za docela jiných před-
pokladů než mělo vyjít. Brněnský T. O. V. z různých 
důvodů nemohl splniti pořádně úkol, který si vzali na 
sebe. Přesto však „brněnské" číslo vychází a i když 
příprava nebyla na plno provedena, přičiníte se jistě, 
aby dnešní číslo dostalo se do rukou všech brněnských 
trampů, nebof jeho obsah je pro ně velmi důležitý. 

Prvá veřejná slezina u Horymíra. Přišel jsem po prvé 
mezi brněnské kluky a jejich kamarádské tváře hned 
mi prozradily, že ve svém nezkaženém trampství plně 
pochopí všechny věci, které budeme projednávati. 

A opravdu, pochopili. V debatě odsoudili nejapné 
snahy osmičlenné „oposice" a po zvolení T. O. V. při-
slíbili společně pracovat, pro obranu trampingu. Vidím 
les rukou a rozjasněné tváře a mocné Ahoj při roz-
chodu. 

A rozhovor téměř až do ranních hodin v kruhu něko-
lika dobrých kluků mne utvrdil v tom, že brněnský 
T. O. V. bude jedním z nejlepších. 

No a trochu jsem se zklamal. Nedívám se však na 
to tak černě, jako někteří kamarádi, nebof vím, že 
dobré jádro brněnského trampingu přemůže počáteční 
slabost a v nejbližších dnech bude neúnavně a hlavně 
promyšleně dát pracovat. 

V pejbližší době, na novém veřejném trampském 
projevu projednáme opětně celou věc a pevně věřím, 
že po odstranění různých nedopatření, osobní neznalosti 
a zaujatosti TOV pevně se ustaví. 

Volám k vám, kiuci z Arkansasu, Pet!conu[ Ped 
Wingsu, Friendiové, Pampasu, Puebla, Karechanu, Ma-
rionu a všech ostatních osad, pryč s různými domněn-
kami! Na veřejné schůzi i pak v ustavující schůzi no-
vého TOV vše si vysvětlíme a pak do nově práce! 

Vodra. 

Oznamujeme všemu trampskému 
národu, že jsme přes zimu umakaii 
pra.ckami osadu 

,.U RYCHLÉHO JELENA" 
v Janděkových skalách. Je nás pět 
řádivých špekounů z Kníniček 
u Brna. S pozdravem „Ahoj!'' 

Sherií Franta. 

Oznamujeme všem kamarádům 
ustavení osady 

„KOLIBŘÍK" 

na Veveří, u rokle. Ahoj! 

Kamarádi! 

Všem trampům a trampkám v Brně 
a okolí oznamujem, že jsme založili 
novou osadu 

„CmCAGO" 

(Židenice). Dáváme se s vámi do 
boje proti paďourům. 

Rvoucí pozdrav šerifovi Tomovi a 
mnoho „Ahojů" osadě Arkansas. — 
Řvoucí Ahoj za novou osadu „Chi-
cago". Ahoj! Šerif. 

Brněnským osadám v Joseíském 
údqH! 

Kamarádi! Dověděli jsme se, že 
od naší nepřítomnosti v Josefském 
údolí rozšířil neznámý tlučhuba 
v ostatních osadách pověsti, že ně-
kdo z naší osady postřelil kluka atd. 

Tyto zprávy jsou buďto úplně 
vy lhané, nebo se sběhly docela jinak, 
než jak jsou přetřásány v osadách. 
Proto, kamarádi, nerozšiřujte dáte 
tyto zprávy. Pomáháte tím našim 
škůdcům! Ahoj! Za „Nevadu SBS" 

Jim. 

Všem trampům a trampkám ozna-
mujeme, že jsme si založili v Brně 
zceta novou osadu, 

„MODRÁ HVĚZDA". 

Chceme vám pomoci v boji proti 
paďourům, a proto — do paďourů 
hej-rup! S hurónským Ahoj! 

za osadu „Modrá Hvězda" 

^ šerif Boby. 

Pochutnáte si, vezmete-li s sebou 
na tramping 

M a l c e m a M ' M e w s a 

EseMwMM v M@§š€e. 
Žádejte všude. Cena kostky na 
tři velké porce Kč 3.—. 
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ze života skutečných trampů 
vzpomínky na dempseye 
anglicky napsa] Old Timer, přeloží] Feldkurát 

n. 

Slyšeli jste již něco o „medvědí kočce" z Bostonu, 
o „muži se záhadným žaludkem"? 

Ne?! Tak dobře, chci vám pověděti o matchi Demp-
seye s „medvědí kočkou" z Bostonu, a s „mužem se 
záhadným žaludkem". T. zv. „medvědí kočka" nebyl 
nikdo jiný, nežli manager poraženého Oílligana. 

„Muž se záhadným žaludkem" skřípal zuby a prohla-
šoval, že Dempsey porazil jeho chráněnce zakázaným 
úderem, t. i. foulem. Zlost černocha se tím více stup-
ňovala, když se dozvěděl, že Dempsey prohlašuje, že 
odbude v tentýž večer oba soupere, a sice odpraví Gil-
ligana v kole číslo 1 a „odstřelí" „medvědí kočku" v kole 
číslo 2. Mezitím co on, Dempsey, povečeří, Qilligan a 
jeho manager budou se snažit pomoci si navzájem na 
nohy. — Obecenstvo šílelo radostí a pořadatel, který 
„čul" dobrý obchod a uskutečnil match 

Dempesy — „medvědí kočka" z Bostonu 

za celkovou gáži 75 dolarů. Při návštěvě Evropy ujiš-
íoval Dempsey, že si mohl tenkrát zlomit vaz, jakou 
rychlostí spěchal podepsati kontrakt, který zaručoval 
vítězi 50 a poraženému 25 dolarů. 

„Medvědí kočka" byl jaksi podivný. Ne snad, že za-
ujímal čestné místo mezi takovými Corbetty, Jeífriesy 
nebo Carpentiery v historii boxingu. Ne, naopak! Tento 
muž měl pouze záhadný žaludek! 

Byl, nežli počal rohovnickou dráhu, největší sensací 
zábavních podniků a jarmarečních bud — právě „muž 
se záhadným žaludkem". To jest, dlouhý černý Laban 
lehl si v takovém podniku na zem, a kdokoliv, kdo by 
jej skokem s výše 2 metrů knockautoval, mohl si tak 
vydělati 5 dolarů. Samozřejmě musila býti uzavřena 
protisázka o obnos 1 dolaru pro případ, že černoch 
po tomto skoku na jeho tučné tělo nebude knock out. 

Každého večera byl před takovým podnikem shon a 
nastalo velké skákání. Mladí a staří, tlustí a hubení po-
koušeli se nemožnými skoky nechati černocha na zemí, 
ale „medvědí kočka", „muž se záhadným žaludkem" 
zdál se míti železné tělo. 

V Ogdenu byl „záhadný žaludek" z jeho dřívější „pů-
sobnosti" populární a nebylo divu, že návštěva násled-
kem toho byla početná. Přesto že Dempsey porazil 

M € H H M M * < M Ě ! 

Došlo nám mnoho cizozemských novinek pro 
tramping. Kedsky á Kč 35.— a á Kč 39.—, pravé 
skotské lumrjaky od Kč 89.—. Americké košile od 

H Kč 29.—. Trička á la Williams od 8—9 Kč ve 
všech barvách. Chlebníky od Kč 12.—. Oplně 
nové typy stanů atd. Novinka — trampské ked-
sky s koženou podevší ä Kč 59.—. Vyžádejte s: 

ceníky! 

Trampsttv závoí S & K S ^ . , . 

Gilligana a Christiana, byl o 20 kg těžší černoch 
favorit. 

„Boston-Bearcat" nastoupil do ringu a prohlásil, že 
Dempseye nechá státi několik round, tento jej však ne-
smí zasáhnouti do obličeje, na břicho však že může 
íightovati podle libosti. 

Gong. Dempsey fintíruje levičkou k hlavě a strašli-
vým direktem zabořuje pravici do žaludku. K všeobec-
nému překvapení černý kolos zakňučel bolestí. Demp-
sey vystihl situaci a po třech takových úderech do 
„záhadného žaludku" poslal t. zv. „medvědí kočku" do 
říše snů. Ještě dlouho po vypočítání byl „muž se zá-
hadným žaludkem" knock out. 

IH. 

jack dempsey boxerem na tanečním parketu 

Ani centu v kapse neměl náš hrdina, hnusný tramp a 
žebravý boxer (doslovně) Jack Dempsey, když dočun-
dral se svým nejlepšítn kamarádem stejného povolání, 
Andy Malloyem, do M o n t r o s e , Kdo byl A n d y 
M a 11 o y, řekne vám nyní krátce sám Jack Dempsey. 
Pocházel z pohorské krajiny Collorada, byl přes 6 stop 
vysoký v botách, silný v pěstích, a dovedl, bylo-li toho 
zapotřebí, zacházeti i s bouchačkou. Sílu měl tento chla-
pec jako medvěd, povahu nezkaženého děcka, a tak 
jako já „žebravý boxer". Když byl „dales" největší 
přiharcovali jsme do Montrose. Dle našeho náhledu 
zdál se nám fight mezi námi dosti přitažlivým a dob-
rým obchodem, proto isme se shodli vystoupit nejen 
jako boxeři, ale též co pořadatelé. Potud podle Demp-
seye. 

tancovačka s pračkou 

Jack a Andy se po Montrose dobře poohlédli a shle-
dali, že „Moose Hal!" s 800 sedadly je pro jejích účely 
nejzpůsobilejším místem. V hlavě Andyho zrodila se 
„grandiosní" myšlenka, uspořádati po matchi tanec 
obecenstva s volným vstupem, a tak se také stalo. 

Tramp Andy namaloval na obrovité plátěné hadry 
ne sice pěkně, ale zato dosti čitelným písmem plakáty: 

JACK DEMPSEY (POSTRACH ZLATÉHO ZÁPADU) 
proti 

ANDY MALLOY (COWBOY K1LLER COLORADO). 

120 dolarů obnášely závazky, jež se hnusní trampove 
uvolili zaplatiti hostinskému za pronájem sálu, reklamu 
atd., samozřejmě „na sekeru". „Postrach zlatého zá-
padu" a „Cowboy Killer Colorado" na cowboye Mont-
rosu nečinili žádného dojmu. 

Když Dempsey a Malloy kráčeli ze svých kabin do 
ringu, shledali k svému překvapení, že kromě sekundantů 
a pana hospody nikdo jiný v sále nebyl. Tento číhat jen 
na svoje peníze. Veškerá „návštěva" stála v houfech 
přede dveřmi, ne snad očekávajíc dychtivě výsledek 
„sensačního" matche, nýbrž okamžik — volného vstupu 
k tancovačce. 

Přesto se match Dempsey—Cowboy-zabiják odbýval, 
a oba, roztrpčeni nad neúspěchem své agitace, bojovali 
jako dva ďábli. Dempsey byl v prvém kole dvakrát 
„dole", vyhrál však konec konců na body. 

Pravý match nastal, když tancovačka byla v plném 
proudu a hostinský pažadoval své peníze. S velkou ná-
mahou a monklama (modré oči^ podařilo se oběma hnus-
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ným trampům prolomiti siiný kordon cowboyů, které si 
hostinský zavolal proti svým nájemcům, hnusným tram-
pům, na pomoc. 

Oba šťastně z Montrose zmizeti. 
Old Timer, starý boxfan (pravé jméno nechce pro-

zraditi), též asi globetrotter, zbožňuje skutečného tram-
pa, největšího fightera, který kdy mezi provazy stá). 

Jack Dempesy, Manassa-Mauier, „zabiják", zvěčnii se 
v tmšich srdcích k nezapomenutí, jeho život, jeho gran-
diosní boje napiniiy ceté knihy, železnou tužkou vepsa! 
se do našich pamětí. Vždy a při každé příležitosti vy-
náší Timer Dempseye do nebe, vychvaluje ho. Siyšte 
proto evangelium tohoto muže, který vidě) íighty tako-
vých veličin jako Waicott, Dixie Kid, Fitzsimmons, Cor-
bett, Johnson Tom Sharkey, Stan Ketchel! (původetn 
z Čech, pravé jméno Stanislav Kieca), čti Ketčl), a 
přežil generace- Gibbonsů, Biily Papků, Klausů, Grebů, 
Tiger Flowerů, Benny Leonardů. 

Evangelium zni: 

M ř̂Mc byl neivětší muší váha všech dob, 
ÍFř/Hňms, největší bantamová váha, která kdy 

stála v ringu, 

yťm Dríscoľ, převyšoval všechny pérové váhy, které 
jej následovaly, 

- VoMng mohl mu snad podati sklenku vody, 
ŕírnny Íco/Mrď jest králem králů ve váze iehké, 
/arA nebyl ve welteru nikým dostižen, 
S/r^í/řy by všechny, kteří před i po něm pa-

novali, odbyl (střední), 

G<?org CorpfHrrřr, nejchytřejší a nejlehčí technikář, 
který kdysi v polotěžké divisi panoval, 

/acA: Df7;?/)Sřy.- Jack Deinpsey ior e ver!  
Namitl-li někdo něco a horli! pro dnešní generaci AI 

Brownů, Mickey Walkerů, „Kid" Bergů, Schmellingů, 
Sharkeyů, Stribíingů a Carnerů, odpověděl starý globe-
trotter argumenty a každý mu dal zapravdu. A má úpl-
nou pravdu! Není Wildeho, ani Williamse, o Driscollu a 
Griítu ani nemluvě. A kde je lehká váha, která by po-
dala Leonardovi sklenku vody? Kdo nahradil ringového 
generála Brittona? Mohl by snad někdo klásti straš-
livému Ketcheollovi odpor? Kdo dosáhl „Carpa"? Co 
jsou „Strib", Schmelling, Sharkey a Carnera proti 
takovému „Toledo-Dempseyovi"? Jistě a nezvratně zn: 
odpověď: J e d n o k o l o v é o b ě t i bývalého hnusného 
trampa. 

Soudce prá Juglov!: „Když tvrdíte, že jisté nemě! 

zlých útnys!ů, proč jste si zu! v předsíni oné viiy 

bo ty? " 

Jugh „Víte, pane soudce, já jsem ohiedttplncj 

člověk, slyšel jsem totiž, že v rodině je nemocnej." 

Redskin. 

— Pane rybáři, já bysem koupií rybu, 
(Ten rybář je teď v kriminále a ten 
pán, co se pta!, je utopene}). 

beneda: 

proti proudu 

U nás za okny je široká ulice, 

kterou jako mohutnou řekou p!ují povozů podivné 

auta a elektriky lodice, 

a lidí šiky. 

Do zeleně květů zasadit lokty a bradu 

složit do dlaní a dumat v průvanu a chladu 

o věcech světa a bídě lidí 

je odvaha, podobná síle, která po dobrém oběde 

v neděli 

vytrvalou chuf nezaměstnaných k životu velebí 

a vděčnost za duchaplnost klidí. 

Naše malá okna jsou vysoko nad ulice kamením, 

díry ve fasádě šedé a zvetšelé, 

ale nikdy u nich nehloubám v klidu a nikdy 

vzpomínám na přátele, nelením, 

kteří jdou ve městě u nás a všude ve světě 

po tvrdém dláždění, 

nikdy s proudem, kierý i hranaté křemeny omele, 

nesouce v srdcích cíl a hesla a v dlaních radosŕľá 

znamení, 

v nichž a s nimiž je budoucnost nová a šfastná, 

vzkříšení neděle. 

Chodím po úzkých schodech do ulice hučící 

životem. 

Na veliká okna myslím, jimiž jednou vyhlédni! 

do světa. 

Jdu proti proudu s tvrdým pocitem, 

že je třeba zbořit zdi, za jichž, děrami je odvaha 

zakleta, 

že je třeba zarazit a přemoci špinavý proud, 

v dálku divokým náporem bystřin se rozlít, 

starými dřevy a slabými srdci silácky hnout, 

znamením vystavět chrámy a heslům dát ožít, 

všemu ukázat dlaně a pěstě a čela — 

a nepodlehnout! 

W ^ a M ^ g š ä g n ř H Ň c n m * 

lístek Brož, KardaS. Řečice, Čechy. 

P)oti Ktiížet'i. 

Těž ̂ poštou na dobírku, vyt^^gM 
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T r a m p o v č n a s í n p n j í 

do nové sexonv s dobrou výzbrojí známé firmy 

trapem ,,Trampem" 
trapná rubrika „Trampa" 

J o t e . 31. i). Jalk se z Potska dovídáme, obnoví! Pit-
sudský u viády systém dvou stran. Jedna je u víády, 
dsphá je v krimináíe, 

1. HL Čtenáři „Trampa" ani nepozorují, že v „Čes-
kém S!ově" „Stíny rostou". A von je tam žádnej ne-
zaíejvá a voui furt rostou. 

Zviáštní zpráva z pražské „čtyřky": Právě se do-
vídáme, že pražská poíicie zavádí pro svůj „tajný per-
sona!" stejnokroje. Staío se totiž již více případů, kdy 
jeden tajnej zatkt drahýho. Dostanou proto všichni 
tajní bí!é kostkované ka!ho<y a zeíené kabáty s u!tra-
íiaíovými šerpami přes prsa jako funebráci. Prozatím 
můžeme říci, že na této šerpě bude písmena F., t. j. Stz!. 

S radostí konstatujeme, že primátor Baxa, jekož i pan 
Papež t. č. v Římě, da!i přtkíad, jak se starati o ne-
zaměstnané trampy. Jeden odje! k moři na zotavenou, 
drahému se třás) htas pohnutím při míuvení do radia. 

— Heleď, B o ž k a , já b y s e m t ř e b a p r o 

tebe u m ř e L 

— Jéjej, jistě? A brzy? 

Spor* Hssčwkovský, P r aha M., Měinická č 12 HL 
Teiefon 44749. — Telefon 44749. 

redskin ze seamewu: 

taky-mterwiev 
Nedada si ujít příiežitosti, interwievovat p. Partáska, 

známého to sportovce, zaše! jsem k němu, bych se ho 
otáza!, co soudí o našich sportovních hvězdách. Zača! 
jsem Nekoíným. 

„Jó, Nekohtý, to je s!ušnej miadík. Mejiíp se mi ííbito, 
jak teď naposíed to vyhrá! nad tím Tiidenem ve dva-
náctým setu knock-out. To bylo báječný." 

„Hm, a co soudíte o paní junkovy?" — „Ta, jó, ta 
má vohromnej styL Aie to její vítězství nad tím Kože-
luhem mne překvapHo. Počíta! jsem za favorita buď 
toho šachistu Káďu nebo Gyi-!ovana." 

„No, a máme, pane Partásek, nějakou naději v těch 
řecko-římských zápasech o mistrovství Evropy?" „No 
jak pak by ne? Vždyť takový Puč nebo F!o!tr nebo 
snad dokonce Jandera, to jsou prvotřídní zápasníci!" 

„A co soudíte o iehký atietice?" 
„Obávám se, aby ten !ta! CapaManca íetos nám ne-

ohrozí! to mistrovství na 5(Mí) metrů překážek. Však 
ve vrhu raketou má zajištěný vítězství Mafeček. Je-
dině by mu moí! soupeřit SchmeMiasg nebo Lmdbemh, 
a!e kam pak na Pepu! Ten to má jistý." 

A ještě nakonec bych se, pane Paríásek, zeptá! o va-
šem mínění na šach." 

,.Hm, šach, To je těžkej probíém. Já tipuju proti 
HampacherOvi jedině Antoše, protože jeho prihrávaní  
s kráíe na střeíce je přímo . ." 

Dá) jsem už nepestoncha!. Rychíe děkuji a odcházím 
s hrdým vědomím, že jsem mhsvH s mužem, který má 
tak ve!ký sportovní přehied. 

— Víš, proč sMápěj vždycky pod 
mostem komín? 

? ! 7 

— Ty voie, poněvadž to přijde 
íacmějcy než takový most bourat, 

— ^Vo, a r č i f n á m ř e ^ n ž , ^ J e j e ř a J y 

M i o m a ř e . 

— řě , / a & ý ? 

— A'o. Jyť ří&ás, že je Xříuo&Mí 
m e í r á nao? m o ř e m . 

Na chysianý zákaz odpovídám řírnío: 
„Lev nechť zabHe mne svošé ířapot!, iea voj: af 

mne nepoštapon!" 

a paířaby 
koupíte nejlépe a nejlevněji u 

ťy. Š K C B ^ H., Štěpánská 63. XH. Siezská 13. 

Kopírujeme. — Vyvoláváme. — Zvětšujeme. 
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íé, /e cfnes? 
— /Veoín*!. 

— Dy& čřeš nornny/ 
— /Vo í o scM aFe í / čcre jé : . 

„Co si tak našpuienej?" 
„Ani nemluv, ceie své jmění strčii jsem do mizerného 

podniku, a přiše! jsem o všechno." 
„Nebtbni — a co to byio za podnik?" 
„Automat na čokotádu, kterej nefungovat." šefe. 

Eddy: „Tak mě fčera podat ptukovník ruku . . . " 

Teddy: „Oza j ? " 

Eddy: „No, štít s koně a podat mí ii, abych ho 

zvednut." i. 

„Ježíš, ty vo)e, co votevíráš to vokno? Dyk je venku 
zima!!" 

„No, ty inteiigente, tady ie patnáct stupňů tepia, 
venku třináct, ta^ dohromady získáme vosumadvacet!" 

iord. 

J ř ^ S f ^ t ^ př icház í 

H ! á M € pro Vás něco 

nového 
Vyžádejte st ceníky. 

Kázeň. 

Kapitán: „Hnusný trampe, víte, co ie to kázeň? " 

Tramp (v civitu tapecír): „— šně htásím, dy-

bych sedět v hospodě u deseti piv a dyby pro mě 

postata paní majorova, abych jí še) věšet íorhaňky 

a dybych já še!." í. 

Byi žid na důstojnickém piese. Dobíraii si ho vojáci, 
špičkovaii, až jeden důstojník spatřit náhie. jak po ži-
dově kaftanu íeze veš. 

— H!e, žide, zvota) ziomysíně před ceíou spoiečností, 
ukazuje prstem na veš, tady ti ieze desentér! 

— Aj-waj, vskutku, poděsii se žid a cvrnki se vší 
tak, že odietěía na důstojník?, marš prevíte k regi-
mentu! !ord. 

Poučné rntadým. 

Až budete někdy vožratý iako já a budete vidět 

)!a sto!e tři Hašky, šáhněte po té prostřední, poně-

vadž ty ostatní tam neisou. —šeíe—. 

Pitá se paní Partásková paní Mastítkový: „Ko-

tik vám dává váš muž na toatetu?" 

„No, to víte, to ie podíe tokátu. Buď 20 nebo 

50 hatírů." Redskin. 

Soudce hutáká na Jugta: „Čoveče, taková hro-

mada věcí. To ste nakrad všechno za z imu? " 

„No, to víte, pane soudce, co má čtověk v zimě 

dě!aí, dyž sou tak dtouhý večery?" Redskin. 

— 4!e Tiasko, že má Mary krásnej h!as, viď? Tako-
vej sytej. 

— Jóó! Sytej, to jó. Já jí posiouchám jen chviiku 
a už toho mám dost. !ord. 

" SS 

— A vyznáte se ve vyvážení 
hnoje a močůvky? 

— To si mysíím, vždyť jsem v tom 
výrost, 

k a m a r á d i ! 

Čet!i jsme v „Trampu" pozvání osady Mladých Siónů 
na čundr do sovětského Rusku. V osadě se strhia oka-
mžitě strašná rvačka, protože všichni chtěii bej t na-
vržený za deiegáty. Ate bíbý ie. když ňáký kiuci pod-
kiádají čundru oupině jinej význam. Neznám trampa,  
kerej by moh vodmítnouí pozváni kamarádů vodkuď-
koiiv, jen když se tam může dostavit. Koiik našich kiuků 
už si začundrato po ftaiii, a!e žádnýho nenapadio, pode-
zřívat je proto z fašismu. Proto, kiuci, kerý nechcete 
věřit piacenejm zpravodajům našich novin, kerý, jak 
známo, dostávají za každej iitr krve vo deseíikačku víc, 
svěřte sveim kamarádům, klukům z osad, aby nám řekii, 
jak to tam nahoře vypadá a jestii se tam vopravdu 
z nedostatku jinýho žerou pečený děti. 

Kiuci, sbírejte co nejvíc, protože, chápejte, že í vy si 
rádi zakouříte a koupíte něco na památku. Teda, pod-
pořte kamarády, až se vrátěj, tak voni nám to zase 
vynahraděi. Zdraví vás Venca z Nevady. 
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ŕranŕa šer;/; 

pot^íJ^y o špaŕnýcA JéŕecA 
J! . 

Po/^irď^ /ŕ/ánt rozí/iiy /if/síva se prorvi 
řáán přirozenost iiďsčé. — /jamaniía ma 
&ý/i ozaŕena cňor/íoH — 

a proŕo vam, pane wci&ísAwe ár. Kor-
áači, vénaj; /a/o povir/Aa, a vás, m/aáí 
mažoA?é a áévča/a. vyrostá /am „na áné", 
s: voián; za svěáA.s', že ne/ž;; s/ove;n. 

yaráa 77aryc/; /č zíoŕmcí,. Oápy&avá s; áoživo/ni žaiař, 
pro/ože sparňaZ ioapežnoa vražáa a s/isAi s c/:/aánoa 
rozva/;o;; Ao/;oa/eA revoh'era, namířťnéAo na Aiava svéAo 
&/ŕžní/;o. /aráa vyros/i ve roňaA;* na přeá-
měs/i, a š/ará ma/Aa. jež Ďyia Ď&a a so/va se sama 
áovie&/a na zácňoá, ma ni/řáy áo&ře řievysvětíJa. ja& 
vypaáa/ je/;o o/ec. 

Sesŕra ój^a s/ará ávace/ /c; a &y/a pros/i/a/Aoa, jeánoa 
z ;;ej;;&ožejšŕc/;, pro/ože méia oáaié r/y a rozp/ac/ý nos. 
Aíě/a věčně seš/apané s/řevičAy, a /a &y/o /éžAo se/;na/ 
/;os/a, A/erý í?y zapia/;7 i /;o/e/ový poAoj V /é/é a za 
sac/;é/;o počasí s/ači/ parA /c par Aornn, a/e z/e 

/íáyž prše/o. 7'n &y/o na/no cňoái/ áoma, s poča la 
opatrně, aoy se &ra/r neyz&!;á;7, a?e i /o časem zeA'šeá-
néio, Myž Varí/a ráno po oácňoáa navš/évy na/aňovai 
r;;&;; a cň/ě/ něco za /o noční „o/ravoľani" 

V áo;né &yá/e/o néAoiiA áěvča/, jež proáávaZa svoje 
/ě/o, a/e /a se s/;oáova/a všee/n;a v /on;, že //aryc/;ova 
je a&oAý „šanea;/í", A/erý áoveáe áé/a/ za najedeni ne&o 
par Aornn /y nejňorši prascŕmy s Aos/em. Aíase/a, vžáyř 
i /a Aava, vypi/á v zapaáá&a ve s/oje, je íacfně/ši, nežii 
poáana v prvo/říánin; oAo/i. 

/aráa &y/ ve svýc/; áese/; ie/ecň oá&om;'Aen; ve vypra-
ven; zanmavýe/; Ařs/oreA v Aana/e poá aiicí, Aáe se Á/aci 
ónanovař; a Me se áěii/i o /ap, ;;/jraďe?;ý z /coša přeá 
AapecAými Arán;y. 

Ten Aanai &yž /;ř;'š/ě áě/;, a dě/s^é, č;s/é oč;, /ež ;son 
prý nezŔafené sŕaáančy, se záe ze ŕmy á;va/y na 
e/;^apy s ňcňyíným; sAřony, nevěáone;, že ;son z n&ryra 
pozorován;'. 

Ten Aana/ neres;;' &yŕ /a^ ponnrý a smránŕý ;a&o 
ž;vo/ /e íř;áy, je/;z áe/; s; záe Áraiy, zar;m eo /;ná /ř;da 
/ezá;'řa ve vozech ;;a/;oře. Ryřy vinn.v ?y áě/; ;;eí?o /en 
/Mna/? By?;' v;'nn; /e.;;c/; ro//;'čové, ^/cř; ňřA mě/; sedn;, 
jo/w 7(ozov;, MŕcAž Pep;A e/;oá;/ s 7aráon ďo šAo/y? 

vfnna snaá v;/ova /(raasova. /e;';ž Venca se noAns;/ 

o znas;/něn; áěvče/e, ^ež m n ně^o/;7í árže/o, a p a/; 
př:'še/ áo po/epšovny? 

Ry/; v/nn; roá/če Kozo v/, A/eř; na/;7; své ďě/; ^ moď-
í;//?ě, navš/ěvě Řos/e/a ; /:e zpověá/ a nevěáěř; o /on;, 
eo se or/eňráva v á;;š;c/; jej/e/; za/;m ro o/ec př;Wava/ 
na s/av&é eřňřy? 

Všeeňny áé/; &yZy &ezvěrc;. By/^' s;ce, ony ; /e/;e/; 
rod;'če, v e;r/ív;, a/e sma/y se v Aos/e/e /omn, co se př;-
č;7/ /e;;c/; roznma, a ňroz&y pe&/e;n ne;;č;;;Aova/y na 
zp/ozence peč/a pro/e/a. 

Pep;č /(ozä cňoá;'/ oávaáé/ Aoš;/e, jež n;a/&c; š;7a, a /y/o 
ces/y &.v?y nčen;m nenav;sř/. S/ara ž;'áov/ía a ma/ŕ/e/Aa 
zavoá;; čas/o n;a s Ays/erŕcRým /eče;;;n; ňoá;7a něco na 
/;?av;;, že /o n;;;s; ma/Aa oprav;/, a zaárže/a mzda. 
7*a/í se n;nse/o ;\)'c/;/e a/;^a/ f/oma a zase zpě/, ař?y &y?o 
večer co /;'s/. Rěže/o se Ao/em o&c/;oáá s /a/;;K/Aam; a 
A'o/cm svě/e/ Aavaren, a ďě/sAé pHce mase/y ryc/;?e pra-
cova/, a&y vše s/;7;iy, než se zavroa o&c/;ody.a ne&;;áe 
n;ožno í/os/a/ cň/eř?a. 

A'enav/dei, jaAo vš/cňn; jeňo Aamaraá;, /;; /ř;'J;;, /ež ;'e 
nahoře za /ěm; svě//y, A/era /; áosy/a a ;;eí/a na/is/ /ě;n, 
Aí/o př;f/ava.ř; na s/avňě č; š;'.;'; Aoš;7e, a ŕe/ŕcM áě/; vňan; 
f/o Aana/a. 

/eánon nAraá/; spo/ečně s /aráo;; v /ramwayi /o&oíAa 
z Aa&e/Ay s/ečny. r(do &y/ pávoácem /oňo z;oč;'n;;? 
Jarr/a č; Pep;A, jenž &y/ cA '̂cen, a/e Ďez pe;;ěz, s ;;;'m;'ž 
:;/eA/ draňý? ro se nevysvě/Hřo. pro/ože vše za-
pře/ a ďasova? se ve š%oře Ŕaŕecňe/ovi, A/erý m;; s/;'&ova/ 
oápaš/ěn; věčné ; časné za přiznán;. 

By/ &;'/ ;' or/ o/ce a nepřizná/ se, a /a& zás/a/o při 
/om, že ř/ra/ié/io /ampa nezná/ a &y/ poaze na7;oí/;;A''/n 
svéáAem. /a&a /o f?y/a paA srďcčna za&ava v Aana/e, 
Aáe se Aoaři/o za /ap a počazi/y se ža/aďAy caArovin; 
a Ayse/ým; oAarAami. 

.rarďa je z/očinec, oápyAava si ďoživo/ní žaiař. /eňo 
ses/ra &y/a již popravena raňerAa/osoa a sy/;7ií/on. 
Venca Krans a os/a/ni? /(áo vi, co z nicň &;;ďe/ 

ŕŕamanŕ/;;, ozařenoa c/;ar;7on naápřirozenos/i, je /ře&a 
vyr/yna;;;;7ova/. 7'vrzeni všaA. že všic/w; iiáé jsoa si 
rovni, ja& si /o preí/sŕas'aj;' papežové, Areři so;;čas/;é 
A/iáně řeřno;;, že masí M'/ rozái/ v /řiďácA, je nam až 
sympa/ič/éjši. Vy a vaše /řir/a, jež zavinřia všechna 

a neřeš/ svě/a, Aapi/al, jeAož js/íL s/nňy, js/e na-
/ropi/i nž /oiiA z/a z mís/, Me jse v/aáK, že je čas, vas 
vys/řiáa/. 

/VecAccme ŝ as a vaše áé/i /;na/ í/o Aanaiá, necňceme 
'̂as /;na/ poáava/ ciň/y a ši/ //ane/ové Aoši/e. Chceme 

s/a/ jaAo rovni veíZ/e vas na s/anci a pro/o je na/no, 
a&y cciéfn svě/a t'/aá/i /i, Aáož /aAé pracaji. 

K a m a r á d i ! 

Navštěvujte pitně restauraci t! , ,Labutě" 
Praha H! . Újezd 32. Dobré pivo, levné : 

K a m a f á t M 

kupují jeu dobré, 

výkouu schopné a 

při tom Kevné 

g y a m o y o ň y z a Kč 4 3 9 . 

a desky všecti původních zna-

ček od Kč 2 0 - v g r a m o f o -

n o v é m b a z á r u v P r a z e 

M W M s o n o v a M á d r a ž í . 

A!ioi, kiuci Hanácký! 

Počkáme již třetí rok od vyjití prv-
ního „Trampa"; koiikátý rok taky 
trampujem, sice přesně nevím, s!e 
mysHm, že jsme se moMi za tu dobu 
už rozhébat. V jiných oMastích dávno 

mají své TOV a my se zatím do-
sud an! neznáme. Jeíikož Brno je 
daieko a Ostrava o nic biíže,, tak by 
by)o záhodno, utvořit vlastní obtastní 
TOV. Čím dřív, tím tip! 

Ktuci, hteďte! V min. číste psa!i dva 
noví kamarádi z Kopečka u OL, že by 
tam něco chtěii podniknout. Navrhuji 
proto, aby každá osada vypraviia na 
ve), ponděti dopoiedne na Kopeček 
své spinomocněné zástupce a tam by-
chom ujednat} spotečný postup všech 
osad. Pak se do toho jak se patří 
vtožíme a udětáme trampský pro-
testní a informační večer. Všichni, 
kteří budete moci vyptnit program 
nějakým čistém, tak to oznamte 
kamarádu Menšíkovi co nejdříve. Jeho 

adresa je v n . číste „Trampa". Ktuci, 
jsro je tady a proto ukažme, že my 
Hanáci nejsme tací poseři, jak se 
zdáme. 

Styšíš to Přerove, Otomouci a vy 
ostatní?!! 

Ahoj! Robin-zbojník. 

os. Bimbambutta-Lipník. 

š e p ř o t r a m p m g 

a sagnpSng nei-
!evnějji 

U M ! R r á t h v , 

PRAHA M., Po ř i t 8 . 
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S M r t t B s a t o v 
P R A H A M., V o d š ě k o v a 2 3 . 

Hlavní sklad americké 
gum. trampské obuvi 

HOOD-%Ttger ) o d K ř 3 9 

Zorá; 

AZneá /en áen na /o co mě vyAoá/Zí 
2 práce, .seznam;'/ ./sem se se síarým 
Šve/áoa Aara;on;Aářem. AfráZ H ces/y, 
Aáe procAázeZí M é a /á Ježe/ na /rávě 
s rH^oma paá A/avoa a posZoacAaZ 
/sem /eAo /Mrmo/H'̂ ;;. Dos/ áoveáné 
na n ŕ maéAaí, a Ze má/ áp/aý zá/em 
vzAaá/Z ŕeprve, My ž /sem zasZeeAZ 
A[a;narááy; /o až /sem sí /rýzn/Z 
AZava, AferaA se s n/m seznam;'/!. A 
pař, Aáyž n/Aáo nešeZ a on s/ za-
pa/ova/ špačka, n;á/ p/án &yZ Ao/ový.* 
přípáZení — na&íána/í cígare/y — a 
až /sem seáé/ veáZe néAo. ľcAové 
z/iamosř: mez; nazáAy se /vor: veZ;ai 
ZeAAo; /ys /á/sAá veš a /a /aAy. Pa-
AZeď, ŕaAové /e n;o/e sráce a áávám 
/;' z né/ řas; výménoa sí vezma /vo/e 
přáíeZs/ví. /Ve;;/ /ře&a pat/a/; si race 
a aAZáné/í se; v /a cAvíří, My mé 
že/?ráA Šve/áa řeAZ „set/noa s/ /a 
veá/e", Ayřo mé o ;nnoAo Zip, než 
Aáy&y vrcAní zemsAý raáa ZisAZ ;no/i 
raAa a /isícArá/e opaAova/ „/éší mě/" 

/Vo a /a s; /enArá/ seá/ a má/ poAZeá 
zvědavě sAZoazaZ po novopečeně/?; 
pří/eZi. Oř/ rozAa/eaé AošiZe na zá-
p/a/avaný Aa&á/, A/; á věn; a /éžAým 
;naza/av!/ým raAám, na s/aré zapra-
sene Aa/Aa/y, sepna/é pásAem a roz-
Aroěené naAy. V/as/ně naAa. /Ve&oť 
/am, Aáe mé/a &ý/Z noAa áraAá, vyční-
va/ oá /a/s/, ÁY/e Aývá Ao/eno, dře-
věný A á Z, Ae Aonc; zažený. — Pro-
/Aéza. 

4 Šve/áa v/áa //;;;/ poAZeá, vypra-
vovaZ.-

„7*a není z váZAy," zača/, „/a /e 
z /avarny. Pracava/ /sem v žeíezárné 
s mnoAa Aamarááy, na /ř/ smény. Zá-
roveň se ;;;noa áé/aZ s/are/ DavZíA, 
áo&re/ áéZa/A a /eš/ě Zepši Aamaráá. 
/es/// /eš/é žeřezárny neviáěíi, /aA ne-
véáí, co /a /e. ^ozžAavený vzáacA 
sářá z pec;, z /avenéAo žeZeza, pára 
z voáy scAZaza/íci o/vory Zisá syčí, 
AoacAá, moŕory a s/ro/e řvoa a áo 
/o/;o &;;ší AZaáiva. Básn/e/ /oma říAa/í 
symfonie práce a my peA/o. 

Ži/e/e-Zi v /o;n/o řev;; a áasna, po 
á/o:;Aé Aoá/ny v.vs!'/a;;e; a ámorné 
práfe, po A/ívé p;;/';/!" /aAo výživa 
ZľCHáasAa Aa/e a š;'š/r:í cA/ť&a, nepo-
;Z;'v;/e se, zaěne-/; časem /řeš/;/ 
A/ava a áos/av/ se s/a&osř. 

TaAová nevo/;;os/ př/cAáz/ o&čas na 
všecAny a /eáaoa /oAé přepaá/a mě. 

ĽŽ př/ nás/apa &yZo n;; /aAs; mďZo 
a /oč;'Za se AZava, a/e ŕŕoa/aZ /sea; /o 
přeárže^. /(áepaA oáe/;/ s/ z prá. e/ 
V Aanee/ár/ Aááa/; se s vám/ o Aaž-
áoa m;n;;/a, A/eroa eA/é/í př/ výpZaZě 
s/rA;;oa/ a mán?a áo;na čeAá na Aažáý 
šes/áčeA. Drže/ /sem se /eáy, zařa/ 
za&y a AZeáěZ .s;'a/<o.s/ přemoc/. áZe 
s/áZe v/e a v/c /sem &/eá/, noAy se 
mě /řás/y a v oč/eA /anč//y mě ra^/ě 
AraAy. ľéžce /sen; áýcAa/ a nepř;-
/omně z;raZ na srro/. PaA se zača/ 
sá/ se ;nnon Aoapa/, /očfŕ a /á se 
zvo/na AZan/Z Ae s/ro//; /eš/é s/yš/n; 
A/eraA AZav/ZA Ař/č;, &ěž; Ae mé, a/e 
nevnímám až n/c. 

Káyž /sen; prvně poo/evře/ očí, 
spa/ř;Z /sem ZesAZé, A/Zé s/ény. f?;'Zý 
s/rop a AíZé pos/e/e. Naáe mnoa sAZá-
néZa se AZava ses/ry oše/řova/e/Ay 
s ZosAavým ásmévem; „/Vo, /o /e 
áos/, že až /sŕe se pro&aáí// Dva ány 
na /o čeAáme a vy ne áá/ s; říeí/" 
/Vevéáéí /sen; o ničem, /eprv aá soa-
seáá /sem se áozvěáé/, že mám až 
po operát/. MěZ /sem š/és/í, že TíavZíA 
sAoč/Z v čas; s/ro/ n;é rozár/;'Z noAa 
áo Ao/níAa a ZéAaří /í vzaZi a AoZena.. 

NěAoZiA /ýána váZeZ /sem se íeš/é 
v nemocnící a po/om /sen; vyše/ 
prvně ven. S Z?erZoa. Z počá/Aa /o 
šZo Máné, aíe čZavéA sí zvyAne; /eď 
až cAoáím zceZa péAné. A poápora 
áos/ávám /aAy. /S^ měsíčně a áos/ 
s/ vyže&rám." 

S/are/ Šve/áa zm/AZ a opoááZ z /ení-
sovéAo eoar/a &yZo sZyše/í áopaáy 
n:;čAá a sn;/cA synAá pražsAýcA 
íaZ?r/Aan/a. 

„A AoZíArá/ s/yším," poAračovaZ 
Šve/áa, „/aA ;né Zíáé čas/o AYn/í; „/o 
má /ís/ě z vá/Ay, cAaááA/" říAa/í a /á 
se ZaZíA za /o s/yáím, Aáyž mé porá-
ža// za né/aAéAo Aráína..." 

A v /a cAví/í /sem véáéZ, že, že-
AráA, mrzáA, áeZníA Šve/áa, /e věZším 
Aráínoa než sam ;naršaZeA FocA. 

red-rat: 

rudé květy 

Když hrbatý Jan zemdlenými již 
prsty vytukával na starém Reming-
tonu datum poslední objednávky, kde-
si v koutě kanceláře, v haldě za-
prášených listin, chraplavě zaškytaly 
staré hodiny. Jeden, dva, tři malátné 
údery. Oči, hluboko zapadlé v žlutém 
pergamenu pleti, se vyjasuily a do-
padly na kalendář. Bylo posledního a 
sobota. — — — Bílá ruka v kapse 
ošumělého zimníku křečovitě svírala 
tři zeleně bankovky. Ve vzduchu bylo 
i en zcela nepatrně cítit jaro. Před 
nádražím byla spousta lidí Nejvíce 
lýžařů. Jedou ďo hor — do hor, kde 
je tak čistý vzduch a tolik bílého 
sněhu^ — — Jan byl mlád — záviděl 

jim. — — Pak si vzpomněl, že své 
lyže přeci prodal, aby mohl koupit 
uhlí a rychle odcházel. V prsou 
pocítil pichlavou bolest a prudce se 
rozkašlal. Levou rukou tlumil suchý 
kašel, pravou svírat zelené ban-
kovky. 

Ledový krunýř Vltavy onemocněl 
černými kalužemi. Na rohu ulice 
babka s fialkami drze odsunuta loko-
motivu starého kaštanáře. Před ga-
ráží šofér osmdesátikoňové limou-
siny odstraňoval řetězy s reservních 
pneumatik. Jaro slabounce vdechlo do 
ulic. Toho dne Jan neobědval, aby 
naplnil plíce vzduchem z kouře hně-
dého uhlí a automobilových výřukú 
— — který chvílemi zavoněi ja-
rem. 

červeně, modré, zelené vlečky sá-
laly vůni drahých voňavek a fran-
couzských pudrů. Smokingoví pa-
náci, kteří seděli vedle nieh, šířili 
vůni zelených bankovek. V té noční 
kavárně znali všichni hrbatého 
Johna — saxofonistu. — Vrchní 
číšník probodával očima „Gretu", za 
to, že smoking sedící vedle ní neměl 
chuf na kuřátko s majonézou. — A 
saxofon kňučel tango „Ty můj caba-
lero, krásný Suchý, nepří-
jemný kašel a pichlavá bolest 
v prsou přinutila bílé ruce k odložení 
nástroje. Černé oči se široce roze-
vřely a ztrnule hleděly na jakýsi 
předmět v ruce. Hrozná předtucha 
smrti projela mozkem hrbáče. A pak 
horká slza sklouzla po žiluté tváři, 
smísila se se studeným potem a do-
padla na bílý kapesník. Na jednom 
jeho cípu byla rudá skvrna, která 

rychle vysýchala. — 

Vrávoravým krokem přiblížila se 
paní finanční radová: „Můj — muž 

hik — zvra—ci — hik v to—a— 
letě hik až se bude — hik —' 
vracet — — tak mu zahrajte —' 
ňá—kej hik ten — říznej po—chod, 
chi, chi, chi ." 

Když líné chuchvalce tabákového 
kouře neprostupně obalovaly lísavé 
světlo růžové lampy, pan vrchní s ne-
výslovně sladkým úsměvem dovolil 
si jemně upozornit na policejní ho-
dinu. — Hřejivým teplem do-
padal sluneční paprsek na modrě ra-
zítko bílého polštáře. Vzduchem, 
páchnoucím karbolkou, maiátně vrá-
vorá) a první moucha a "slabě bzučíc 
jezdila po okně. V té nemocnici nikdo 
neznal č. 13, hrbatého Johna — pí-
saře a saxofonistu. — — 

Na malém stolku u sousedova lůžka 
ležela kytička fialek. Jeho děvče mu 
přineslo tento „pozdrav jara". A hlu-
boké oči pomalu sklouzly na stolek 
č. 13. Hledaly tam také pozdrav jara. 
A našly jej. Jenže v podobě kapes-
níku, prosáklého rudými skvrnami... 

4 

kupujte jedině u J a n o u š k a , 

Stálý přís. soudní znalec. 4 
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10 nových osad týdně! 

Nová plzeňská osada, lágru jící 
u Kornatic. rybníka, se šerifem Bam-
bulou, „S p o r t o v c i". 

A taktéž pizeňská č. 2. „T u 1 á c i 
i e s a". 

Třetí je opět z Plzně „T ř i m u š -
k e t ý ř i". 

Čtvrtá přiběhla z Jindřichova 
Hradce Jmenuje se „ W a b a n a k i " . 

Pátá opět z Prahy, lágrující v 
Odoií Děsu slyšící na „ Š t a y -
W e s t". 

Šestá také z Prahy „R i v e r s 
v a g a b o n d". 

Sedmá z Kariína. který je z Prahy 
nejméně trampský, tedy tím potěši-
telnější, „ S y n o v é d á l e k " , 

Osmá z Lodenice u Berouna, 
„\V o i 1 f s - A s c s 1 o n a". 

Devátá z Mladé Boleslavi, na kte-
rou volají „ P a n c h i l a " . 

A desátá z Vysočan „S i i n á  
t r o j k a ' . 

Tento týden sp jich ohlásilo šest-
náct. Potěšiteiný tento počet zmen-
šujeme o šest, které neudávají adre-
sy. Nezapomeňte proto vždy udávat 
adresu jednoho čiena osady. 

Osada řáodrá kotva v Nýřanech 
pořádá za účelem sehnání prachů na 
čundr Rus'- ::!! 

t a n c o v a č k u p ř i j a z z u 

z P t z n ě 

Každá osada může zazpívat nějakou 
píseň, V sobotu 28. března 393! od 
19 M hod. až do 4. hod. ráno M „Lan-
gů". Kluci a hoiky, přijďte v tramp-
ském, aie něco na nožky. Módný hos-
podský Vás nenechá dřít parkety 
v bagáaecH Zvou Kotevníci. 

A d m i n i s t r a č n í : PředplaHiele 
žádáme, at# co nejdříve zastali dluž-
né předplatné, neboť byli bychom 
nucený některým příštím čistém po-
čínaje, zastavit! další zasílání časo-
pisu. — Přijmeme uěkoiik kamarádů 
(i z větších měst: Brno, Pizeň) k jisté 
administrační práci za poměrně vý-
hodných podmínek Hlaste se v ad-
ministraci 

Klukům ze severské sleziny. 

Ani mne nenapadá někoho kárat. 
Aie je nesmysi rozbíjet věci, které se 
pak musí zapiatit, je nesmysl vyvolá-
vat zbytečné výstupy s lidmi zrovna 
tak. jako by byl nesmysl dělat 
z trampů nějaké sentimentální absti-
nenty. Kluci. Macák je fajn člověk. 
Víte, co říkal, když jsme mu vlezli na 
sál: Mládenci, dělejte si co chcete, je-
nom mi neprobořte strop. A co se 
stalo? Někteří „kamarádi" se snížili 
ke krádeži. Vrhá to na zdrcující 
většinu z nás velmi mizerně světlo. 
Jsme buřiči, sprosťáci atd., ale ni-
kdy ne zioději, kteří by škodili lidem 
přátelsky s námi smýšlejícím. Kama-
rádi, zamezte, aby se podobné věci 
dělaly. Vždyf to je nejkrásnější pří-
iest pro paďoury dokázat, že škodíme 
venkovským lidem. My se naopak 
musíme snažit, abychom s venkov-
ským iidem. hlavně chudým — vy-
cházeli co nejlépe. 

Proto kamarádi, potírejte zby-
tečné frajeřiny některých „trampů". 
Neznamená to ovšem konec kanad-
ským žertíkům. 

Ahoj! Bakunin. 

An die Kameraden von Red Wings 
und „The Lone Saiior". 

Mit wahrer Lust und Wonne haben 
wir gelesen, daB die Idee des freien 
Tramping auch zwischen die deutsch-
sprechende Jugend in diesem Staate 
durchgebrochen ist. 

Um eine groBe Masse von guten 
Kameraden. die uns im Kampfe gegen 
die Paďours heiíen soilen, zu erwer-
ben, muB man inmitten aller Jugend 
dieses Staates, ob sie ietzt deutsch, 
magyarisch, slovakisch oder rúthe-
nisch spricht, arběiten. 

Vorläufig seid liir, Kameraden, ge-
kommen, Seid uns wiltkommen. Es 
sei Ettre Pflicht, unsere Idee zwischen 
der deutschen Jugend zu propagieren, 
damit wir eintnai sagen konnen: W i r 
a l t e , e g a ) w e l c h e S p r a c h e 
w i r r e d e n, w o 11 e n z u s a m -
m e n k ä m p f e t i ! 

Es ist schade^ daB Ihr vorläufig so 
wenig seid lhr hättet einen Delega-
ten auf den Čundr nach der Sowjet-
utiion scltickeu konnen, doch ich 

glaube, daB Ihr Euch mit dem Refe-
ráte unserer Deiegaten zufrieden-
geben werdet. 

Also, Kameraden: Qeschlossene 
Front und zusammen wollen wir 
rufen: In die Paďours — hej rup! 
Wir drucken Euch die Hand. 

Valda von Okťábr. 

Něco o první dívčí siezině. 
Tedy první krůčky k naší dívči 

slezince jsou zahájeny, a nyní zátěží 
pouze na nás, abychom datši kroky 
vedty přímo k cíli. První naše před-
běžná slezinka vydařila se nad oče-
kávání dobře. Hlavně to jsme uká-
zaiy, že máme snahu, a chceme něco 
dosíci. A to n ě c o je právě tak dů-
ležité, že nemůže se přejít pouze slo-
vem. K tomu účetu ujednaly jsme na 
naší páteční schůzce „U Černých" 
naší definitivní slezinu, která se koná 
12. dubna 1931 v osadě a chatě Boba 
z Hurikánu (u Hvězdonic). Ktuci, jen 
si nemyslete, že nám tam půjdete 
kybicovat. Žádný kluk tam nesmí, 
bez výjimky. A vy, děvčata, při-
pravte se na příští pátek na opětnou 
Haši schůzku. Připravte si předem 
látku k probírání a opakuj/, začátek 
jest v 8 hodin. Na žádného nečekáme. 

Ahoj. Blanka. 

Oznámení. 

18. března sloučily se osady „Ok-
fábr", „Rebel" a „Seamew" ve spo-
jené osady Okíábr. Na schůzi vy-
týčen program: boj proti padourům, 
rozšiřování trampingu a časopisu 
„Tramp" a přijata následující reso-
iuce: 

A!y dělníci, studenti a nezaměst-
naní ve spojených osadách Okťábr 
prohlašujeme, že chceme bojovat) ne-
jen proti persekuci trampingu, ate 
stavíme se po bok ceié dětné třídy 
v boji za její úplné, vítězství. 

Za Okťábr: Karel, Vlasta, Valda, 
Chicot, Tavina, Alarko, Riccardo, 
Kim, Sharly. 

Za Rebel: Aťka, Ichma. Patka, šefe. 
Za Seamew: Morgan, Redskin. 
Na deiegaci do SSSR vybráno pro-

zatím Kč 30.—. 
Do paďourů hej rup! 

Spojené osady Okfábr. 

NasEHšg s ! ^ a s á á e „ T f a m p a " o s M r a ď 

MsMnu n a R t n á ? d o s o v ě í s M h o H a s M a , 
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Ahoj kamarádi! 

Osada „Coiorado" ve Vršovicích 
koná své schůze vždy 1. a 3. č t v r -
t ek v měsíci v restauraci u „Ko-
dešů", Vinohrady, Siovenská 19. Do-
pisy tamtéž. Frank. 

Osada Liberty U. S. oznamuje, že 
všichni osadníci a hlavně jejich 
squav jsou spokojeni s deskami a 
gramofonem z gramofonového* bazá-
ru u Witsonova nádraží. 

Kamarádi! 

Budete-li si kupovati kanadky, 
kupte jedině u firmy Bohata, Smí-
chov, Nádražní 18, jež Vás solidně 
obstouží cenou, jakostí i prácí, jako 
obsloužil mě k úplné spokojenosti. 

S kamarádským Ahoj 

Jim ze „Stormy River", 

Kolín. 

S b ě r a c í l i s t i n y k zajištění 
čtmdru do SSSR zašteme na požádání, 
Pište ihned! 
Red-Rat: 

Osada Ztracená Kotva 
v Břasech pořádá 28. března v 7 h. 
v krčmě „U dvora" ve Vranově. 
!. trampskou stezinu. 
Trampské písně. Divoká scéna. Ktuci 
z Pizně a Rokycan přičundrujte! 

První trampskej potíach os. „Tulá-
ků onoho světa" v Příbrami, konati se 
bude dne S. dubna 1931 v restauraci 
na „Skalce" u p. Máchy. Kamarádi, 
kdo přijdete, tak v trampským. Kdo 
co umí, na scénu s tím. Vstup S Kč. 
Pro kamarády nezaměstnané někoiik 
tístků volných. Za os. T. O. S. 

šerií Joe, mariňák, 

Příbram 260-H., Sebastopo!. 

Osada Adetajda 

oznamuje, že přesídlila do nové míst-
nosti u Pivoňku, Praha XH. (roh Mo-
ravské a Šumavské ulice). Při volbě 
po odchodu šerifa zvoien byl šerifem 
kamarád Macendy. Tento šerif bude 

se o osadu řádně starati a nebude jí 
vyžírati a ožírati. Rveme stále: Do 
paďourů hej rup. 

N á s l e d u j í c í z n a č k y mají 
v administraci k vyzvednutí dopisy: 
Tři dalších sedm, Dobré trampky 
jeden, 150 Kč dva, Spoiumajitel jeden, 
2—3000 daiších sedm, Osada daiší 
dva. 

r/amižm'/:.-
Fra/z/o - DivoŔý Fa/iy, vxpomŕHfŕš? 

A/í? až /o &adeš čisi, nezio& se na 
m/zě. A'emo/za na io porád zapo/zze-
/zoz;/. í/mím ŕo svěřií papira, ač vím, 
že /y i/y jsi si /o nepŕái. Ň H svýpz 
čnndn; á'ázavoa pŕi&ei/zai jsem se svozz 
/ťos/roa do /ne/zši vsi. / í M /sem mři 
pc/Wnf/ a prrífňy piMe. Zioí/ř/ť//: 
/se/K se ješ/ě /zičde neučí/, ia/; jse/zz 
pzasei s prosičem. Padazz do ňosporry 
a žádám io/zo řo/ra vy&rme?;ýňo 
s dvoacoiovým iaioAem, a&y m ŕ dai 
něco /: žrádia. /ó, /ačovýciz i/y přišio. 
To &yc/z moň vyvářei jeno//z paďow-
rz/p/. ToAie mě řeč. Aie pač se zzče/zě 
zamysiei a povídá; Vfasrně já v'á/;z 
řeč/za, Me van: íia/í' zadarmo na/ís^. 
Běžre /edy na/zora a páiej &ará<6 a 
s;7/;ice, /am je oAřiváma a ar-

mády spásy. Ta/a se maže/e do&ře a 
zadarmo /;aí/s^. 7 a/' iezia /anz jdzz. 
Pří/^/a č Ďaráčzz, mrč/zzz po něm a /zíe-
dázn pap/s armáda špásy. /Vičde nic, 
jen z/ dveří sčromný smaiiova/;ý šií-
ieč; „Čeinic/:a s/aaiee". ŕfez&y se//: 
se voAfepa/, Ďa^ančaia voprášii a 
vpaí/aa rap/. Čei/z:'A ram seděi je/z 
v Aošiii. As/, že na mz/j příeAod ne&yi 
př/prave//e/. /a ma ^o promŕjŕm a 
čozzMnz čoiem se&e. A pač začzzz; 
svoa. Že &ycň se rád najed aid. Ryi 
svo&odpe; a vař/7 si na sŕanif/ sa//;. 
Tač m: /zděM /zě/joii/; vajíček, aie 
porad/:e; riá% cizie&a a já se oizrozzz/zč 
na&od. .'Mezi jidien: /sen: m a vyA/ada?, 
co mě řeč Aosr/nsčej. As/, že mzz /o 
přišio i: smic/ia a povídá mi; f/ž jsie 
se /zajed se nznoa. Teď jsem si po-
mysiei, že m/zě až jisiě zavře. Aie vo/z 
ne, vyved m/zě doiá a šíi jsme do 
/zospody. Da/ mně pivo, pač dra/zý. 

iřeíi až šesrý. Viděř, že až ;na//z dosŕ 
a povídá/ Ta/: je vám áo&ře, p/z/žei^ 
jii. Pa/ze /řO.s/msAý. mám 2 piva. Pia-
i/pz. A co ien pán? Ta t/rrař/: ne&adere 
pane s/rážnisiře piaŕz'ŕ? /ó, io ,-náie 
iač; Vy jsfe /zo p osia i /re nzně, a&ycA 
mz: dai zadar//;^ večeři, a já Ao zase 
veda č ván/, a&ys/e ma dai zadarmo 
pivo. TaA mysiím, že jsme si &vir. 
/Má poŘiona . . . 

Všem squaw! 

Čteme horlivě „Trampa" a hlavně 
stránku našich squaw, čímž jsme na-
byly přesvědčení, že mezi námi je 
většina správných trampek, které 
mají pojem, co je to vlastně tram-
ping. U nás na Ostravsku je mnoho 
paďourek, které vůbec nemají pocho-
pení, co nám poskytuje pobyt v pří-
rodě, naopak vysmívají se nám. 

Ostatně nám to ani nevadí, my 
jsme zase toho náhledu, že tanec a 
jiné požitky nám neposkytnou nikdy 
toho, co příroda Pro dnešek dost a 
voláme z plných hrdel: 

„Do paďourů — hej rup.' 

Manon a Nina z „Broadway". 

Redakční sdělení. 

Hahoj, kamarádt, po dlouhý, době 
jsme tu zas. Teď kluci trochu trpěli-
vosti, je toho moc. A pište, buďte 
stručný. My už vám zas tady budem 
sdělovat, co jsme hodili do našeho 
redakčního koše: 

F r a n t a H. z R e d C.: Nejde to, 
pošli něco jinýho — M í t a n W e -
r i c h : To samý. — J a r d a : Heleď, 
kašlem na ně. Nebudeme jim dělat 
reklamu. — R o b t n Z b o j n í k : 
Zkrátili jsme, už to de. — K. H e ř -
m a n s k ý : My nic takovýho ne-
hledáme, obraíte se na A-Zet. — 
F e r r y : Censura? Chach! Ty to víš 
a my to taky víme. Za censuru nám 
vinu dávat nemůžeš. — P a ž a: Ra-
díme ti, abyste si to vyřídili na TOV. 
— F e r r y z C o l o r a d a : Zkrá-
tíme. — R. J a n d í k o v á : Taky 
zkrátíme. — N o b o d y z R o b o : Za 
chvíli to pude. — H o l a j s - S o -
! a j s: Později 

H O O D K Y ( K Ě D S K Y ) 
orig. americká trampská obuv k dosláni Z H ^ 
ve všech větších sportovcích závodech. H g y ^ L H ^ ^ 

Značka Hced Tiger ^ á ^ a 
ŠOT p r o t r ampa nepos t r a da t e ! n á , s v t o žhou pro t i p o t e n ! . 
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Malý 
oznamovatel. 
(Slovo ! Kč. — Pro předplatitele a 

přispívatele 70 haléřů. Tučně tištěné 

slovo dvojnásob. Obchodní inserty 

i pro předplatitele podle insertní 

sazby.) 

MALÝ OZNAMOVATEL OPATŘ! 

VÁM VŠECHNO! 

PRODÁM 4 HP motor do loďky 
Zn „900 Kč', 

PRODÁM skládací starší kajak. Zn. 
„Dvousedadtový Ktepr". 

CESTOVNÍ CANOE prodám. Zn. 
!200 Kč". 

NA SEDMINEDĚLNÍ vodní čundr 
hledám 1—2 společníky. Zn. „Červen-

červenec". 

HLEDÁM kamaráda na tramp. Zn. 
„Začátečník". 

STŘEDISKO TRAMPŮ — Bartůněk, 
Měchenice. 

VELO-TRAMP1NG vše dodá, opravy 
provádí Hanousek, Žižkov, proti So-
kolovně, Potřeby, torny, míče, baterie. 

VELOC1PEDY VONDRlCH závodní, 
poiozávodní, cestovní, balonové, 
všech značek nejlevněji. Karlín, Vino-
hradská tř. 9. Smíchov, Palackého 
tř. 23. Ceník zdarma. Tetef. 300-32. 

KAMARÁDI! M i l i o n y a m e r i c -
k ý c h t r a m p ů hraje na koncertní 
tahací harmoniku model „Tramp" za 
Kč 78.—. Žádný výiet bez harmoniky 
„Tramp" nepodnikejte. Harmonika 
zvítězila v Radiorozhlase ve všech 
evropských státech. Americký hu-
dební závod: Š v a r c , Praha, „Lu-

cerna". 

VZDUCHOVKY. PISTOLE velmi vý-
hodně V y s k o č i l . Smíchov. 

Palackého 2. 

KAMARÁD!! Kanadky, kedsky, !a a 
ievně. koupíte u J. Hornofa, Praha 
VI!., u Hlávkova mostu. Stanice 

elektrické dráhy 6, 8. 12, !8. 

HLEDÁM letní byt, jeden pokoj na 
celé této do 400 Kč měsíčně kdekoliv 
na venkově. Adresa: Švarc, Praha-

Lucerna. 

TRAMPSKÉ CHATY kdo by posta-
vit v krásné romantické tesnaté kra-
jině u dráhy, řeky, 20 km od Prahy. 
Místo prodám neb pronajmu. Nab. 

pod zn. „Klid u Prahy". 

KANADKY !a vysoké 360 Kč. Po!o 
195 Kč. J. S k á l a , Smíchov. Štefá-

nikova 23 (u Anděta). 

STARŠ! ŠATSTVO, obuv a veškeré 
odtožené věc! nejtépe koupíte i pro-
dáte u „P a r t i e". Praha Vil., Be!-
crediho tř. 40. Ceníky vetešnického 

zboží zdarma. 

KAMARÁD!, NAVŠTÍVTE MÉ! Pro-
dávám dobré gramofony a ještě tepší 
desky za tevné ceny. Nové desky 
!a šlágry 9.90 Kč. P t h e r t. Praha !!.. 

Spálená !5. 

LODĚ - REPA - BRÁNÍK, proti 
pivovaru. Telefon R. F. !163. Podotí, 
Riegrova čís. 68 P t n á z á r u k a . 

Osadní pošta. 

Oznamuje, že její šerif Bogan odebírá se 
v těchto dnech na execíräk. Jelikož to byl moc 
dobrý Muk, loučíme se s ním a přeju mu hodné 

, ,Macendy" , t. č. referent. 

Tony B. H . ! 

lístek s adresou, proto Ti píši takto. Víš, 
ale proto, že jsi zmiznul z Prahy, nemusil 
bys zapomínat na , ,Tramp". Mysl ím, že nejsi 
tolik zaneprázdněn, abys nemohl poslat vzpo-

Lttcie. 

Bludnej, he leď ! 

Až zas budeš psát o trampkách z Budvajzu, 

že jsou manekýnky, vypiš, prosím tě, které to 

jsou, abj( se to nepletío, ono je tu více trem-

Ty, o kterých píšeš, j ist í neví, co je to třamp, 
ale přesto jsou ,,také trempky". Škoda, že 
jsi tu u nás nepoznal aspoň jednu lobrou 

Tulačka Hajde. 

Velké Ahoj! pro celý strakonický trampský 

Osadě ,,Santa Luc i i " ! 

Dává se sedětl. že dne 30. t. m. 193) o půl 
8. hod. več. , sraz u domu šerifa Šakala. Ka-
marádi a kamarádky, dostavte se všichni! Za 
osadu osadní det. Dan. 

Spojené osady ..Odotí T icha" přejí mnoho 

Pepík z . .Bostonu". 

Gauěo a Hajdo tu lačko! 

Mohutné Ahoj ! od osady Tolmačov! Gaučo, 
zašli mi tvoji adresu. Tvoji adresu sice mám, 

vajzu. Piíšek. 

Mohutné Ahoj ! od osady Toíinačov. Zaslali 

Do drbů ! 

Ahoj! volám tobě kantore na Podkarpandu. 
Odpovídám na Tvůj článek v drbech o mém 
čundru do Francie. Tedy věř, kamaráde, že ve 
Francii jsem byl, ale nemám ve zvyku, o tom 
rozepisovat se ze široka, jako to dělají ti, 
kteří čundrají kolem boudy, a mají plnou držku 

s plnou držkou Vrátil jsem se, protože matka 
byla nemocná, a také proto, že jsem nemoh 

sehnat práci, abych něco vydělal na další cestu. 
Hledal jsem, kamarádi , lepší svět, kde mají 
se lidé dobře, ale na západě to nebude. Hodně 
jsme zkusili s Oídrou z Prahy, který se sracel 
z Palestiny, proklínajíce bratrskou nám Francii. 
Končím s kamarádským Ahoj ! Vagus ze ,,San 
Domingo" . a bndeš-lí chtít něco, tak piš! 
Adresa: Filgas Josef. Mor. Ostrava 7, Ma-
chova ul. 195. 

Plzeň. 

Co jste ta*[], vy kujóni, zamrzl i , že nedáte 
o sobě vědět a nenapíšete o naší osadě do 
Trampa. Co ty „táto B láho jc" , takovej každým 
coulem tremp, ntohl by si se stydět, že nepí-
šeš; až se setkáme, tak dostaneš vojenskýlio 
hobla, že budeš mýtí v kalhotech hlínu na 
2krát vymazat kamna. Venco Luňáku, až 
bude čisti tvoje řádky v Trampu, tak radost! 
sežeru celý komisárek. Za osadu 

šerif Holajs Solais. 

Karle z Otnahy. 

Piši ti pár řádek o mě jen tak zběžně. To 
víš, v sobotu jsem se narodil, přes neděli sem 
honem výrost a- v pondělí sem chvátal do 
světa! 'No, a pak to začlo! A týn í mám tak 
hodného šéfa (pane Bože, dej mu Pánbu slámu 
za žebřík, at mě Bůh netrastá), že mi dává 
tak velký plat, že mám pořád v báchoře jako 
na dvoře a na čuttdf budu pomalu běhat jen 
do Rajský zahrady, poněvadž mě moje kiepeta 
dál nedonesou! No musím konečně začí t ! Před 
dvěma léty jsem dělat C. S. R. sám jako tramp, 
bez krejcaru. Ale nyní ntě to chytlo, mám 
chcípnout tady, at pojdu jinde! Ňcmoh bys 
mě poradit, jestli to de ve Francii nebo Špa-
nělsku bez zlatého prachu a s jedním jazykem? 
Máš jistě zkušenosti a budu rád, když poradíš 
starému tuláku. Piš třeba do osadní pošty pod 
značkou ,,V!k zarnotář, nebo kdybys měl čas, 
napiš na tuto adresu: Miroslav Neidl u p. At. 
Šulcové, N. Vysočany, Husova 189. Ahoj ! 

Ty dobrý Pierre Manině ! 

kiiji: ,,Naškrobené límce nás ncsb l i žu j í . "Ah . ) j ! 

Tvůj Jack Manin, šerif , ,An i ty" . 

řepo. Morku, Smutný a Stando, vy vš^ekni 
kamarádi z osady ..Zlaté opojení", které hrozí 
vykázán í z místa, kde sto.ii sruby 8 let. Rycitle 
pište na známou adresu. Rvetn do dál i : Do 
nich! Jerry a Vlk. 

Cejšo, 

ji nic neřek, kam jdeš. Venca Štef. jí řek. že 
chceš jít do Mor. Ostravy a vona přišía k nám. 
to víš, naše matka se do mne dala, že jsme tě 
to nerbzmlnvií i , a já jsem jí musei dát přečíst 

Ahoj ! ' Kojet. 

i naše osada je v místech Kíabavky a Mže ! 
V duchu ti tisknu pracínn a ,,Syny v l n " a tak 
se mi zdá, že se ti tam někdo dobýval. Za 
šerita Espagnol. 

Přední členové osady Oí í Teared Sleeve, 
Díonhá Noha a Mokasín uspořádali lyžařsko-
čibukový zájezd do Stavného. Na dráze při-
vítali je zástupci osady Jana Nepomucko-moto-
cyklového a po krátkém proslovu předány byly 
da[y. Za osadu OTS předán byl památný čibuk 
kamaráda Křívouosky, proslavivšího se svým 
vzácným nosem a pitomě velkou pěstí, načež 
odebrali se vzácní hostě do známé spolkově 
místnosti-pekárny. Z činnosti- osady . . . A 
skrz ten čibuk mi jeho bejvalej majitel vy-
biombovaí mejch dvaatřicet zubů. Co tomu 
ř íkáte? Nic kluci, bylo to fajn. M. 

Kluci z Podkarpatské Rusí, Rachova, Vercho-

viny, kamaráde z Dovného. 

nás dost. Vozvete se a pište na dole udanou 

Rveme Ahoj. Osada Utržený rukáv 

Off Teared Sleeve. 
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Populární trampské písně. 
V!ajka . Aho j kamaráde . Po j ď dfvko s nám i , Hoře hoši a Tichá noc. 
Koupí te v každém knihkupectv í nebo př ímo v nakiad. F E R R Y 
K O V A Ř Í K . P R A H A I. . Kartová ut. !2. Veškeré trampské písně 
jsou u mne na sktadě ihned po vydán i . 

— Aŕe, vy jsŕe st ía& í/ésně pocfo&nt/ 

^Vejsre v y s n a J t f ^ o j č a ř a ? 

— 7ójó, maŕÁto, ŕo sme. 

— Žejó? 7*o AneJ řaAy not vás Aažtfej 

pozná/ A jaA jsŕe sraří? 

— rucříenc Á^aJ/ovi na ztmu 

vosamnácř a mně je jeJnaJvaceí. /orJ. 

KANADKY 
DuHbox a 170 Kč 
DuHbox b 150 Kč 
pro jaro 120 Kč 

K E M K Y , 
lehké, pohodlné s koženou podešví Kč 75.— 

u J . Fia!y, 
výroba sportovní obuví Wnoňraúv. NeruOova H!. 9 

— Se Jívím, že se fý Máně v Praze 
nic nestane/ 

— #a(f &ez sřarosrí, vona mně psa/a, 
že je retf poJ poiicejním JoMeJem. 

Dandy. 

T e í m i t m t y — i m r a v s * — m i c n m í i t H y — s n n M s t t ! 

Fr. ŠtaníBjshý, 

— 'sím vás, pantáto, máte pro mě 
ňákou práci? 

— No, mě! bych. Umíte krmit krávy? 
— Umím, kolik jich máte? 
— Deset. 
— A sou starý? 
— Sou. 
— A sou velký? 
— Sou. 
— Tak můžou žrát samy. 

Old Toronto — Jerry. 

Povídai fafíěeA PaJ oar; 
— Pane íramp, znám miíŕgram, gram 

i JeAagram; aie, prosimicA, ro mi vy-
svěíiej; je aarogram víc než Aíiogram? 

lord. 

— Já sem se na čundru tak zhubnu!, 

že sou mi teď i boty velký. 
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redskin ze seamewu: 

výzkumy v elektrice 
I rekt nám jednoho dne profesor: „Hoši přemiiený. 

Ne jenom povrchně, avšak důkiadně jesti nám věcí 
prozkoumati..." 

Díme pročež jednoho dne s Morganem unisono: 
„Prečo my bysme nemohii něco důkiadně prozkoumat?" 
A obětí našeho prohiižení měia se stát éiinka, kterou 
isme znali co by pasažéři, aie jako odborníci nikoiiv. . . 

Po. tříhodinovým čekání jedna z nich konečně při-
jeta. Nahopsaii jsme do ní, a první, co upoutaio naši 
pozornost, byi průvodčí. A hned, že si ho důkiadně pro-
hiídnem. Přiškrábaii jsme se k němu, a zatím co já 
mu počai stahovati s krku tašku, bych si ji iprohiíd, 
Morgan mu už sundal čepici a s horiivostí mu vrozenou 
párai kindžárem její podšívku. Bych uiehčii průvodovi 
práci, jai jsem se počítat peníze, a po zjištění, že je jich 
moc, z obavy, aby se řemení na tašce nepřetrhio, na-
sypal jsem si něco drobných do kapes a opět jsem mu 
tašku s mnohými omiuvami pečiivě na teiecí krk na-
viík. Jeiikož Alorgan byi s čepicí hotov, vypůjči! s: 
kieštičky a snažii se průvodovi proštípnout kabát, což 
se mu po deiším namáhání zdařilo. Radost nás jiutiia 
k tomu, že jsme pivními hiasy zanotiii krásný duo: 
„Rici pici, chrněii tam drátenici," které se nesio do-
jemně po nivách a ulicích. Však zrovna jsem si chtě! 
vypůjčit vod průvody píšíaiičku, bych Morgana dopro-
vázet, když mužík onen, nemaje porozumění pro nase 
zkoumání, počai se proti našemu řádění ohražov*. 
ušima kiimbat, ručkama pohazovat, vousy ježit a jin./ 
bibovinky provádět. My však zůstaii kiidni a Morgan, 
aby vše odčinit, vytáh nůžky a chtěi mu bujný knír při-
střihnout podie nejnovějsí fasony. Však stačiio, že ho 
průvoda piáci přes ručku, aby se Morgan, jinak to 
individuum poměrně siiné, rozziobit a dvěma suchými 
háky kombinovanými s upercouty posiat průvodu na 
zem . . . Zdvih sem Morgano^i ruku co by vítězi n pŕe- 
dai jsem mu krásný pohár. Von to pohár totiž nebýt, 
vona to byia ňáká bandaska, aie na tom nezáieží. Po 
tomto výkiepu jsme zjistiii, že průvoda nemá chuí 
s námi se bavit, proto jsme se pustiii dái do výzkumů 

viastní eiektriky Vytáh sem kindžár a rvát jsem za 
huronského řevu pasažérů držadia. Právě když jsem se 
obírai ořezáváním iavic', abych zjisti!, z čeho se skiá-
dají, a rozbíjením iamp, zasiechi jsem jakési skřeky. 
Koukám a von tam škuiiíinda Morgan stojí na piošině, 
tahá řidiči kiiku z ruky a co chvíii mu sype do uší 
písek, ihned jsem všeho nechai a běžei Morganovi na 
pomoc. Popad jsem kiadívko a doceia mírné sem řidiče 
sek přes hiavičku a von k našemu podivu řachnui 
sebou vo zem. . . Morgan se ho.diai ujmout řízení a já 
počai jsem popíjet kafe, který stáio v opuštěný fian-
děře, když se za námi ozva) hias zbrojnoše, kterýho si 
přived onen zrádný průvod. „Ha, už vás mám, padouši! 
Draze odpykáte svoje činy!" My neieníce vytáhii jsme 
špuntovky á začii nemiiosrdně páiit. Však po krutý pře-
střeice došiy nám špunty a my jsme zrádně přemoženi. 
Jsou nám zavěšeny na nohy žeiezné kouie zvící 5 fundů, 
a jsme, sevřeni do spoiečenských kazajek Odváděni do 
šatiavy.. . Krucináityrgieiementiaudonfix, my . nemeii 
posiouchat toho profesora, kterej říkat, že se má všecko 
důkiadně prohiížet 

— Prosím, pana proŕesore, má se řt-
„mo/m" nečo 

—- Žácíy m&cfy netížtt?ej)ře síot?a ^mů-
žu", tyží̂ ycA;y /en „moAíí" — otře řro&ře, 
že ŕen proý fuar nemůžu vysídr/^ co. 

— Hlad je dobrý kuchař. A!e, hergot, 
čekat, až něco uvaří! 

Potévku vždy na čundr s! vemte, 
aby byta dobrá, toho dbejte, 
také uvařená na to tata  
a tou je jedině dršíková 

„PERFEKTA*" 
3 porce za 3 Kč u všech kupců žádejte, 

ate Sinou než „Perfekta" si vnutit nedejte. 

BOHUSLAV NOVÁK. Praha-Karlín. Zahradní 7. 

Teteion 294-14. 

ľah si sundej byeýfé. 

Paríóse& sŕ AnpMje Ronserua, přá se 
proJat?ače, /aŔ se ^onseroa ofutrd. 
— ^Váfocř rnČíe mír Hfmrř. DatnJy. 

— Vono še řekne, to nic není, když 

na tebe padne tříska. Ale co, když je ten 

Tříska provazolezec? Jerry Old T. 

— Místní hasiči u ohne: 

— Proč sem jezdíte, co tady chcete 

u našeho vohně? Co nám do něj stří-

káte? co. 
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