
U §Draze dne t4. dubna 1938

ll wdán|

Ročnik 193it člslo l

Clověče byl isem v loni takhle opálenej ? 
,
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Pivnívíče[ninulttnel
syslem Sóllinget h palenlu plihl,
téměř ue ušech zemich

přckoná v mnobém výčcp
pive přímo od čepu. Jakost
piva sc nemění v nejmon-
ším i Dřl ně,kolikadeDnim

čepování z téhož sudu. Prvrí r po-
sIední sklcnka k neroz.znánl. Žádné
kapání a zbytky. Přívod íiltrovaného
vzduchu pomoci §pcc. a přístrolen
spojeného tl.Lostroie. Voškcté ob-
vyklé tlrtostroje odpadaií. chl.dící
zaíízení v přístťojt umístěné. Ccny
mírné. Přístroi lzo též dodrtl pro vý-
č€p několikl druhú piva. řlodí ,c
vclmi dobře pro výletní r6sl. r kio§kr.
Prospekt, na požádásl bezDtaíně.

výrobek ly
rnž. §. Varvažovský,
tóváinr' na sífolc . výčoplí rařlzcnl,
PRAtl,A vll., Děhl§ll 29, lel. 'l2lrl
Výbrrdnl Díodcl r toyárll stlrd:
Hanuš Zubr. Praha XII.
Rubešova a. T.t. 3E2 í6.

potkali se dva skoti.

- Co se tl stalo, Patriku, na voku?

- Nlct

- Tak proč te máš zavázaný?

- Podívei, ty chytrei: llž na to, kterým se dívám,
nebudu pro krátkozrakost vidět, tak se budu koukat
druhým a nemu§ím §i kupovat breile! -old-

- Jonny, někde hainí trpí trampům i pytláctví.
DD,

'- Šerit nán v5lpravoval, že si u iednoho lesalova
v Brdech urlělal oko. -old_-+

-,, Člověče, Johnny trampoval na Sahaře a aěsně pre!
tam trpěl mořskou nemocí.

-- Nekecei!

- Yážné, von iezdil na korábu pouště...

+ -old-
Na Novém Zélandé isou geysiry iako iezera, s vaříci

so vodou. A hned vedle nich tekou bublaiící p166n
a řeky plné pstruhů a lososů.

Jednou přiide rybařit na Nový Zéland Tonda Maryška
s lungl novým štípaným prutem a naviiákem vlastní
konstrukce. Ilodí prut na vodu, bystře pozorule pohupu-
iící se plovák a čeká. Čeká pět minut -- nic, čeká čtvrt
hodiny - pořád nic. Blíží se půlhodina a tu se mu za-
zdá, že zabrala -. okamžitě trhne prutem a ejhle! Na
tvrdo uvařený červ!l

-dvor-
Věřte vyzkoušené kvalitě stro!ůlAWA

Zlpl oloulc.t trr€. F. .lrrrrečelc
Praha-Nusle lI.

přišla Ella domů - trošku pozděii než ilndy.

- Kdes byla tak dlouho?

- Ale obdivovala isem s Vladislavem hvězdy.

- Dovol, vždvi už ie kolik dní zamračíno.

- No ió, yon ie má ale namalovaný na stropě! ...
frigo..+

-- Tak si to jednou trampujem šumavskými hvozdy,
když tu potkáme cikány. To si nepřej vidět, jak jsme
utíkali.
* To jste se jich tak báli?

- No jakpak! Když oni byli dva a my byli sami...

fianadlÍg,, veškerou sportovoí obuv

Vám dodá nejlépe ; 
O

JAVI]REK
PRAHA It., Václ. nám., palác poštovní spořitelny

Neilep§tpOstilíU ín nDr
a líOn§cnu jsou zn, [ il llr /" \-__-/
Dělnické uzenář§tví a řeznictví

Praha-Karlín, Palackého 63

::':*']Ť l'..ll',;;Hi: rnilIRy
;1Hill,,l""'":' Libeňl Prlmátorctrá třlda

- víte, iakel ie rozdil mezi toudle lampou a mtadýrn,
šunným děvčetem?

- ???
- Kdvž sundáte mladý, šumný dívce punčošku, tak

le bosa, a když sundáte punčošku týdle lampě, tak
nesvítíl

ll

,,Tramp" ie plátelt chytďch lidí, kdo ho nečte, ať
se stydí.

+
- Tak isem četl, že každé iřetí dítě, které se narodi,

ie číňan.

- To ie štěstí, na to, Olga, že chci mít s Tebou ienll Xil: ; ;_*3á. .NovÁK. 
oooo,o,,",jť'i"**l?: ll dvolčata. frigo.



IDrulré čtslo
Dnes před,kládáme Vá,tn druhé číslo časopisu Tramp.

Nesplnilo-Il první číslo všecbna Vaše očekávání, ne-
buďte nespravodliví ve svém úsudku. §nažte se pocho-
Dit, co nepříjemností ie spojeno s vrndáním příjcmného
časopisu.

kdybychom měll wpisovat, co všechno chceme a co
nechceme, zaplnili byclrom tí.m celé číslo a přitom
bychom předkládall pro nás sice dťrležitostl, ale pro
Vrás suchopar. Budeín€ Vám tudíž tuto potravu pěkně
Do kouskách dro,bit.

Neidříve nut,nou redakčnl poštu! Napište nám, co so
Vám líbí, oo V y v čísle chcete mít a co v něm postrá-
dáte. kromě nutných vtipů mnohý z vás chce poslední
novinky ze světa, literatury, ze sportu, z osad l civilního
života. Budete jistě chtít l obrázky, a to nám všechno
musíti řícl. Napište nám a my §e wnasnažíme opatřit
a vyhovět.

To, co se děJe u Vás na osadě, to iistě bude chtít
védět t onen kamarád, který Vás nezná, ale zajímá ho
Vaše exlstence. I Vás zallmá nové zaíízení a život jiné
osady ěl ka.marádrl. proto musíte dát podnět. zdo
eeidete se s těmi, které Jste měli rádi v ,,nebožtíku"
Trampovl, a íe na vás, abyste sl svoji linil obhájill.
Nebojte se kritiky. Nelíbí-ll se Vám něco, co se u nás
dělá, napište. Buďte ale přl všem soudní. Jen co může
být a co být nemůže!

Vydavatelsfu í neoplývá,,statky pozemskými" natolik,
aby vá,m za kě l.- přinášelo tournal o l0() stránkách
a se ětyřbarevnýml obrázky. Ale v rátnc,l svýďr lntencl
uděláme vše, a,byste st přišli na své.

Několik dopisú, lež nám došly, vltá zaíaz.qtí Tlampa
a slibute horlivě zasílat ?,lráw z osad t ktubů. Kvitu-
teme tímto Vaši dobrou vůJl, kamarádl a kamarádko, lerr
houšt a větší kapky. Abyste iednou rremoirlt naříkat,
že rpisůe orĚml z prvních řad;

Přiotrázíme proto tm laře, právě v tuto dobu kdy
budete netvíco patřebovat vlastního časoptsu a možnosH
někatn wlít svole larní ,vaněty"l V kterém z ,Vás lo
zakleta ona ,,Musa"? Nuže, Dusíte wého Pegase na
volnou otéž a ďrutě do prácet z každé řádky, která
budo mít svou odazrru, budgte mít radost. A pak po-
znáte strasti a s!ast{, pardo,n, Jenom slastl - abychom
Vás neodradili - života redakčnftro dopisovatele.

A,hoi tedv a hodně dobďch námětú Vá,m přole

+ ENA.

Báseň ]rřózou
Na našl stráni se naklání vrba. Je tam sama a někdy

lá jsem s nf. Je stará a Já mlád, proto se nedá nic dělai,
len ml vypráví příběhy ze svého mtádí vykotlaného. -Do vrbiček prý milenct již tenkrát chodili, by taiemství
sl odkryll obapolná. Teď Já, lépe než kdo itný ví, co
všechno se páše ve vrboví.

Věc náramnál -shv.
- Proě pan šét ta* smrř?_ No, prď, chce dostat řád Llpového květu, tak chce

mít aspoň ňákou zásluhu, že se nastudll. -ków-
_ řIergot, co že le Oarsirat vzteklá?

- vona lelí kolná bvla za mlada léčena v pasteurov6
ústavu. --old-

tramp - stranr E

Pane Čedok jsou tak dobrei a da! ml
tam vopíct ty buřty

P_ost9slt sl dobrý tramp Johnnyl ,Klucl, iá st v to|
sve| chaidě připadám lak v Madridě... - ,,? ? ?u J
,,takv_ čekám, že ml každoa chvíll spadne Ctřecha nahlavu" 

-old--+
.Zastavll §e Jfun před plakátem § programem tělocvičn6

akademio a čte tam: ,,po zahářní násteduio cvtčenidorostenek s věnečky...; Žaávsňl se Jlnl ,qak prohodll:l ,,A pak že neisou na světě ooctivgholky..." -Ota- 
-

+
á' žtvoí lde dál . . .

__{dr,si - iest tomu již dosti dlouho, bylo mnoho z nás
těclt,. kteŤí isme myslili. že tramping znurirená, seU.nt 

" ,oUóiisvýŤ.par švestek, iít do_ Bráníka, na Smíchov nebo l jinam
na_vlak a let do své osady někde u řekv, v ie-se, neUó iiaói[

T.vto _{_o.bv vš_a,k tř dávno minuly. niÉoi doei t těn nój:poslednější z nás_ ví, že tramping 
-iest 

docela 
-neóo'-iinóňá,

něco dalEko většího. Tram,ping ješt-dnes oUróvsioř .ioiÍó,i
uvědomě]ých. lidí, s kterou jest nutno počítat. nelót trárnpiňs
se..sy{_mi kluby, osada.mi, se svou sporiovně nejvýše uvŠp-elóř
mládežl jest tím, čím má uvědomělý mtaoi, 

'eróvút "být --
avantgatdou národa. kdysi byl tramping ve floru - dneš testvelmi aktuálním. Neboí v dnešní době, kdy do dějinné kriihy
světa píší krví svá iména diktátoři útočných s,ta6ů tov aňl
íeden mírumilovný stát není si ji,st bez pomoci přátelškých
mocností svého bytí, vidí každý, že trampská chata testnejlepšim útočíštěm před bomb.ami útočícíih vrahů, a žo
tram,pská rnládež a trampové vůbec jsou těmi pravýnil, ktefí
půjdou_a dovedou hájli ll,gajvislost svého státu a-napadan6
a.ohro.žené živcly těch, kteří lsou Jim nejbližší a tech. ktefikdysi tramDing tako vúbec nemyslltelný výstřelek zavrhovatl

Proto - Nás nlkdo nevyhub|.
Gusta Fisctl.

Trumpshé hormonikv

?ylTyoanla
nandoliny
ptamoioay

pro Vás kamarádl
má nejlevněji

Karel Hospodský,
PRAHA Il., §těpanská 57,

Datác Luccmrpallo ll o c.ntkl

Neipozoruhodnělší výrok posledního čtvrttetí: 
]Lehlrá lDoroía sl nepřete vy§ílat Téžlrou Barborut
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tramp-sirana4

(Pokračováni z minu]ého čisla.)
Sleduiícc tok řeky Lolry, dorazili jsme čtvítého dnc

k Atlaniickému oceánu v st. Nazaire. odtud dali jsme se
na sever, vcrleni nadá|e Michelinovou mapou,

IL

Nad Saint-Nazaiteu |sme mlnull roz§áhlé bažiny přesně
lam, kde isou na mapé zaznamenány. a tak isme štastně při,
ál'k prvnimu domečku s korniny. čoutalicírnl ne ze střech
/ako u'nás, ate přimo ze šiitů (viz obrázek); takové domečky
isou tu všedni věcl a proto nelsoú do rnap zanášeny.

těm pohlavárů. Neislavněíším kronlectcm se nechtubt Bretaň,
ale Anstie ve Stonehenge, v němž má dokonce každý tednot,
tivý kámen takýď určitý vztah t Dostavenl slunce, lako by
to kdyst byt něiaký kalendr{ř nebo hvězdárna. Zde, v Morbi,
hanu,- nalězaií se kromlechy na ostrůvclch v zálluu. Barp'ž
Jsme se nedostati. Je zaiímavé. že |eden se nalézá v mořl
á odkďvá se při odlivu. Má se za to, že mezitím musil zdg
nastatl pokles půdy, a že morbihanský állv le nedávného
původu, aspoň v nyněišl své podobá- 

Dotmen tnači .kamenný stůl". Jest to tatásl kamenná
cbyše, |eliž stěgy tvoří těsně vedle sebe stolícl menhlry a
iiroo'oiiómne támenná deska. Bývala to hrobka, nad ríž
byta nanesena mohyte. Dnes stoti dolmeny obnaženy na, !o_,
vicúrr reto tsou zčástl v zeml O někteďc,h těchto titanských
stavbách se bliže znínim trocbu diile.

Nebudeme se zabývati otázkou. v takém hlstorlckém poměru

lóu iitó žulovi současnícl, ba l předchůitct egyptskýcb pyra,
-nria [ ÚneSnim Bretoňcum, a zda tito tsou nebo nelsou po,
t"rt v Ícn ředvěkých stavttelů. §pokoime se zlisěnim. le
§iiri-ďr.i 

- 

ini 
- 

iv ýmt 
- 
sta rým l legend.aryl, zv y_ky a celýnr svým

áňň íi.r, ňóóá"ivnŇnýn doplňkem. Nelze sl. menbiry
iii,áiii"tii tez tietóRstýcú chalou,pek _"..t*9 se nám nevy,
íl"i-řiáit"vá iátove ctaloupky bez blizkého žulovébo pa,
mátniku.-'l6r."rioIIr se dostaU do nelpoutavělší ěá§tl_Morbihanrr, 2-
noo:ň'ň.e- ňás-rertb RociéBern_ard do mě§tečke Sarze_au

iii',.Ii"*i.ď"iu Ř-t ots, kde l§mo p_řeno§ovall _v maIén čistém
fritólirr- Šá-ir."u ió staiútdre niq9t41,o, tde tedropatrovó
ióřv'r*-r, ná skrovném Érněstíčt_rr,_|emuž na nro9t9_r,
ňtr óírá 'rcrtg tostet, 

-stoticl uprosřeď štity a vykýřo
áóilii T'uiou'to i"tupocii,,:iiúctci ž9 qo iu_.boině _stavělo,
řář ^;:; Cecúácň rvit- v ohni,a_bědách třlcetiteté vátky,
Břh-oě i,ecer jime ztrávlti u blizkého moŤe a v hospůdce
íJb?Érď vánice'přt někoti*a skl,enkách cidru, který tu na;
iiii"iíÓ-n"Su-Uro] UttSrofi vás, žo tz.r§ na pohled nevlnná,
iivsuoa t"tteCin šťává umí podstatně zepůsobiti na ráladu
stolovníkrL- 

Řáno. opět svěží, yydati lsmo se na dalši cestu. lla tomto
clóř"-Éniópi, máiý td'uiet ód Sarzeau, ten prarlávný keltlcký
nóuo tte*-tti byl lid, nasypal takovou malou, horu. že musela
rrýi-rán"ůn" l 

-do 
Mlcheiilroyy mapy: ,Butte do Ttumiac"

íó z daleka palrná mohyla le dvacet metrů vysoká a dole
ina ovesteseabsát metrů v óvodu. Ten mlnulý člověk měl listě
vetml vyvlnutý smysl pro krásy přírodni a srad ten kopec
iJřnanest spiso aĚy sloužtl tako rozhledn& než aby zakryl
někotik těch rrádob, hrst korálků a zlatý náramek. tak čaro,
krásný pohlerl so i leho vrškn naskytá turlstovl. Na lednó
strani n-ekonďný oceán a na druhé straně morbihanský záliv
s četnými oshůvkn z nlcbž každý le mu§€€m, a tak te obklo,
pen mořem, tak lo obetkán pověstml Na lednom z nict a !o
nenl pověst, ale splše podivná hra lldských osudrl slynou lehq
obyvátetky neobyče|nou krásou a púvabem: všlchnl tamnl
obyvatelé tsou dávného špauáského původut

Ťhumlacká mohyla te teď porostlá travou a kďovltou met,
llc.t, v te|lm bokr-tato úvoz htlbolrá zele ňaa, hterou li za,
sadil gvědavý badaůď tlž skoro před sto lety. Dlou&o |sne
seděll na leiim vršku a obdlvovall ten kouzelný kral kolem o
litovali ieho zrazenébo |aienstvl; lak by to bylo lrásné, mys.
let §L žo sedlmo na zlatém potladu - zatím co tenůo kopeo
ná pokrývat len pouhý zlatý núrametl

Nedateko od motyly, že by tam kamelem dohodll, ležl
rybářská vesnlce Kertouannq lellž obru, lal vyhllžl r vršlu
mohyly. yám přlště akážli gllrozeně, že tan také mal|
menhln

}lr Lole $lno zlova redď r rr§tor rtrrosúl lď ss dorta,
n€a6 Da iliribol !trr!! přGt úrll zltlvr? 

.,obrlovld ďtlt§.}

Tv komíny nám docela přesŇ oznďily, že se liž v Morbl,
hanú ndézáme. Takový bretoňský donek má tedy !y d_vq

roŇnv. te obyčetně kámenný. a protože }ámeu tu te věcl
r*-iíúii, že-z nich |sou i menhlry, dolneny, ploty, kalvárie
l ne"e na poligb, leckterý Bretoněc |e| pěkně obíli aby yv;
i"a"i-veiólóii a honosněii. proto tet často pokrývá l břidltcl,
i"ň"t aóstová střecha působi docela milrg, ačkoliv se střeše
iiiioďst"re ctáouptv-podobá ten liw že ie také staměná,

JJl'ŇŠi" ňenl rou6eňá §ndelem. Jsoutučetné větrnémlýny,
ó"Sór-ZLl.* také z kamene a protože l tu_vedou moderní
iit"lto"e .iíol"e-neniaůvoaů. oroč by o"519Irř!li za reklamnt
r"Ňlo-. Suaóu nam tedy cestou benzinová směs -Energique,,
Ěř".ii,r; " 

ápeiitir ,§virni', na vzdory _dobrému vkusu, právě
tat řěrnýnt 

-průvodcl 
lako slunné larni počasí,--rrrirÓ--ivtÓ'Oomtý 

tó tu ieStO m{o!9.ilných nesmítné za,
n.áWcn "ecl 

a to isou především_ předhlstorlcké, L zv, mega,
iit-rd=lie Óáreúy; rlóe §Óe nalézaii-§o po c€l9 západni Evropě
;-ň';-tarn iv Ásif lsou hoiné v Angttl,__nikde však neisou
iuňior"Oeoý v takovém měřitku lako v ]lIorbihanu*ŇLiřuře.'ňgiirri- 

iáÉovvm přeaň§torickÝm .oamátnikem. 19

;;dř"J.;'6'Ó"še.lÓ;',lcó nnéně štlblý kámen, goněku.d

;:ťltlÍirl**Ť"xx"d"3:[,1,j:'iŤ"i.',,ii6li!_xi!i
ňái"iřrói, Óalou naotiná různýc! rápadných mlstect ty
ň]d;ř;Ňět.'Ďúnes Ó;řesně *i,!:.Droč.gk čtí4i eod !9,
ffiřr", ;; d;d *rŠi' 

-něÍ,"tď 
tehe$t_ozdoby. v§tštnou ?te

ilT'iiioř-oĚ.řoi-Ť"ro-i,:l"ň nentitrů |smc ylděll mnoho,

řř"řo§rŮlřrcá-ii:.ď ogíořý _s1o!L r.tso3 tu.tal všední, l_e

**1r,iií*l**{*":i1*,:t6,;".l*;id,::i,,řÉřřňte-to"a a-sióuži aáólako meznfu, ale s těmt většlnl
ú-nnóta uilynutá tlslctletl nehnula.*iňiifiďr"-ň'.taicnyd-áó-rr"t -ó mr .hromtech", Takov{
ró;iffi;.,:bi-Ňióiděr. Ňňá.iío trět*ý Dotag ý
ilř]řř iiřň -o'ebJrn,Tňlt'itÉ,n, ióudnl gtotlcl, rbromaždlš,

.i;7':ť§ i.Jt ' ,-t7ni*;""

,^ olló fi.ít,
" tt80Ť-É

§J ,,



Dalada opII€Ito nínofnlfia
Jsem námořník
|enž sběhnul všcchny díty rvět*
přeplul v§echna mořc t oceán%
zná všechna přístavní městr
a vlděl, lak ženy v celém svétě Jcou udělány,
že z lednoho a téhož i§ou tě§3&

f_v vlqrr, tcl se dmoq,
klesaií.r zas &ynout 3c lříští- o lodl přldl
r v mých rukou
lgď.nepřivcdou do ncštěrlůAí harmonika vřcštt
tako bouíc na mořit
Rozsviíte lampy červen!
!l obzor fiyřstěnný krvavě zr&olttpřinestc vína nelsilnéjší.
at le vlejí vc vlny bílé.
tež spí teď kol lodě. klidné e llné.
lako nahá těla žen láskou znaverié;
at sc zpění vína pěnou.
_al se zase vzdouvaií.
rí kynou,
aí dq přídě biií
a do'lodě bokú;
aí §metou stěžnt,' tt urvou kotÝy,,r plachetnt bldlr.

_ _y tanci divé_m..
Námořnílr vln se nebojí 

"nántořnílrem nehnou
pokud stoií u korrnidla.
Vzdouvel sc. moře bílé.
zuř a kyp,
tsem námořník
v plné rnužné síle.
Až v nejhorším budeš díte.
do dlanl vezmu tvé dvě vlny blló
a je políbím.
neb se nebojím,
lseffi námořník.
tenž sběhnul všectrny díly svéta.
přeplul všechna moře i oceány.
zná všechna přístavní nčsta
a vlděl, iak ženy v celém světě tsou udělány,
že z Jedno,ho a téhož jsou těsta.
Ty vlny. !ež kynou nám s širých mořt
nezrněrných oceánů
a přístavních krčem,
naší jsou smrtí _ naším isou životenr"
len ie milujeme
a jimi hyneme
tako voják mečem,
Na vlnách je nám nejlépc,
když jsou rozběsněné"
když se vzdouvají,
když kynou.
když v příď btjí
a do lodi boků,
když metou stožáry,
rvou kotvy a plachetní bidla
v tancl divém:
Námořník vln sc nebo|í,
námořníkem nehnou
pokud stoit u korrnidta. -stav.
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tan íutnt...'

Zaskubral Jln, aáhnuv po llrš§c toňa&ul ,Má§ recht
voúo |e dobřg sl přetožit..... 

-otd- 
-

..= tttuvíto engtlcky? 
+

- Yes._ A německy?_ Natůlrllchl_ A ntsky znáte?

- Depák, na ženstý mám §núlul.." írlEo

-anezapomtňte r sobotu
vzít na osadu lrěeo od ty

, R R BO R lA'ul.rrrlů nár*

nťB' I.AfrÚoxy A l(oltt§EnyY

Kdo máte papíry?
Nepo§ebuiu - tady |o dost trávy c " e i

- t]eite ml za 2 Kč vopřový kousky;_ Vy nráte psa?* Né, ale my z těeh kousk& z dteiuhý ehvítg sktádámsDra§e. -bťrr:
Nemohl to déle vydržet, uchopll leií ručku n ptavllt

u,citiš? - cítlšť ,,Bodeí by né,.. pravlta ona, n,kdybyg
býval rozškrt slrku, nemusell lsmo sl do toho sed.
úoutt . ..' +

Ztvot te ps§ "". a člověk te patnít"

Můžo bett
čas?l

+
zavřene| člověk, který forado

_bůr-

-óOt*

Pánubotr
Mrr.

(Tcrí ttct Y Dřl3lrÝnt }rc|na
..U Kol|{tDLA-.
al.mĚkkýcb. {stcclt lcn rttorlotuf.
Bílé mořc. lgt lol nat rB ,ht
Dfsvlqglným tytmcm tlutouclct crtlď

-odo &ažddho chlebníi;i.iTř; 
I il lu 0
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Lyon§líý obntbu§
Dotlmavé dobrodružstvl vnuka bratra

dědečka Browninga.

Dědeček Browning měl bratra a ten měl vnuka, Bylo
iiž v krvi celého rodu Browningú, že byli vždy hrdiny
svého prostíedi, že tato hrdinská a bouřlivá krev se dě-

áila s pokolení na pokolení a tak se nesmíme divit, mělJi
onu neposednou krev l vnuk dědečkovýho bratra,

V celém kraji šla pověst o jeho kouscích, divokých
pitkáeh a prohýřených nocích. Dědečka to však veImi
inetlo, neboí chtěl, aby vnuk vybíjel svoJr energii jiným;

uzit.enýrn spůsobem a tak když přišel jednou vnuk opět

až ňnó z lláml domů. pravil mu iiž rozhodným hlasem:

,,Vnuku, vnuku, to Ti povídárn, jestli ještě.iednou přijdeš

iakhle pozdě, tak tě vyhodím z domovat"
Vnuk se urazil a pravil: ,,Ano, děde, půirlu, sám, ne,

musíto mne vyhazovatt - a to hned zltral .. -"

Ráno sebrat vnuk své věci do ranečku, babička mu

nastrkala do kapce výražn| buchty, dal ií sbohem a šel,

Dědeček iei pozoroval mlčky okénkem své světničky,
anSuť tavi ňvt llž na zápraží, nedalo mu to a zavolal
za vnukem: ,,Tak idl, ale to ti povídám, dej sl pozor
na Lyonský obnibust"

Ýnirt< se zarazil, avšak neříkal nic a šel dá[ kráčl tak
lesem, cestou, polem a zase le§em, když to potká starou
baúieúu. -BabĚko stará, světem prošlá, budte tak
dobrá, co je to ten Lyonský obnibus?" ptá se il vnuk.

BabiCka zdvihla ruce nad htavu, začala křičet, volat
o pomoc a utíkala pryč.

Vnuk celý smutný kráčel dál, přes sedm hor a'přes
sedm řek, i přes sedmero lesů, až.přišel do města

Sednul.sl do tramwaye a !el. I přistoupí k němu prů-

vodčí a milý vnuk sl kupuje lístek a hned začal: ,,pane
průvodčí, jsou tak dobrei, voni iezdějí celý den s tou

iramwayí, - cetý den sem a tam, přtidou s lidmi do
styku, - isou tak dobrei a řeknou mi, co ie to ten
LVonský obnibus." Milý průvodčí zatáhnul za šňůru,
báfnul vnuka za limec a whodil ho ven, ztovna slráž-

Vše pro 
Hfrii?f; !g13[fi:ň""*i;ť o

níkovi do náručí. Ten ho odved na komlsařství, tam
rmuka zavřeli pro urážku mravopočestnosti hned na
l4 dní a po jejich odpykání jej vyvedli z města.

Jde vnuk dál, smutkem celý shrbený, kráčí, ide, a do-
stane se opět clo města. Přišel na ná,draž(, koupil !ístek,
vstoupil do vlaku a jel.

Ujel iak několik stanic, kdvž k němu přistoupil kon_
duktér a chtěl na něm jízdenku. vnuk mu jí ochotně
podal a zkroušeně prá: ,,Pane konduktér, budte tak las-
kav, vy přeci jezdíte v těch mezinárodních rychlíkách
§€m a tam, znáte kraj světa - ba co dím - celý svět,
buďte tak laskav, co je to ten Lyonský obnibus?!"

Konduktér mu bez mluvení vrazil pár facek, zatáhnul
za záchranou brzdu a milýho vnuka whodil z vlaku
ven. Šourá sl to vnuk pomalu dát, pustým polern
široko daleko není člověka, ani lidského obydlí, kráčl, -když tu se náhle snesl k zemi eroplán, z kterého vy-
stoupil pilot a něco opravoval. Vnuk mu ochotně po-
mohl a pilot se za to nabídl, že lei dopraví do města.
za maloa chvíli se vznesli a letěli krásně nad krajem,
když tu vnuk zase spustil: ,,Kouknou, letíme Wsoko,
vyhodit mne nemůžete, zabil bych se, sebrat mne také
nemůžete dát - v luftě policajti nejsou - tak prosím
vás, co ie to ten Lyonský obnibus?" Pilot iak to slyšel
se hned chyt za hlavu, pustil řízení, eroplán se zřítil
a pilot byl mrtev. Vnukovi se samozřeimě nic nestalo,
oklepal se a smutkem ohnutý kráčel dál.

přiide opět do ,mě§ta, ide na poštu a tam má poste
restante telegram: ,,Vnuku, vrat se - umírám - děde-
ček."

Vnuk sedl na vlak, potom na dostavník, na vůz -spěchal - spěchal, až se dostal do své vesničky.
Přiběhne na zápraží, do chaloupky, vletí na práh -do dědečkova pokoje a kouká - dědeček leží na smr-

telný posteli a unrírá.
Padnul vnuk na kolena sepjal ruce a plačky prosí:

,,Dědečku, prosím vás ještě než umřete - prosím vás _
co je to ten Lyonský obnibus?t"

Dědeček otevřel oči a povídá: ,.Lyonský obnibus ie -Lyonský obnibus ie - a - -" vtom umřell - - -chrastítko.

Touallt na urcnálské tboll t konsclw

Richard llulala
PmnA Xll., Francouzslrá 29

soulěží rtspěš. uýbotnou taŘosíí sr4ých výrobhů

Do chaty
malou ohromatlku 2ó0.-t
kuí! 2{l.-. dpouřad. hap
moniku fertet Zfi).,, huír
2O.-, klňary 6{ $$.-, man,
doli-ny oď 46.- louhaoí
ohromatiky od 86.,
0o0ú l lŇon:

Lt]tBER, §míchOu,

Palack0ho 13
Plšto rl o cotllk

Iíluct
a děvčaía

matí různé
gulášovou
drštkovou
hrachovou
8P.

1 velká porce 1'- Kč
2 velkó porce 1,8OKč
8velkó porce 2'6OKě
T.l aí m rl r.tlDoDcsatal

něCo
pro
tfá§l



,ttBlíA 
^Nclt(rLoučení

pratlké tato

lak rcstřelený Dlák ml tpadl úrú6v zo tm,
ii"licl rcmev žótr. blubo!ýcb oÉl rtl!
naóišet oertícl p'ostednt Dozdray letilý
iniiciuá času kieě opotnost rudýct vln

tlovoř ml mllostl
r §lib€| rtlny Yságck
den íoztál v Bametu
vzdechnl nl rosu snfr
a Ytáni kťutý§h, lásel
než odeldu
mllonlro

A v krvt myšlenek gs tozplynut bod vrru
teDotanl kolébán 11L §sdca kYaD[ý §teú
vzoomlnta na íůže o plseň samovaru
priil,"Ón zmlžene LaDala r modtýcb 6těn

pozdrž §o v náručl
sevřl mng |eště vi§
až dozgi vrátká l9!
ča! 8lele htoby liž
á sln06 tmňl llc
y ruku ml ti§kng mgó
mllenko

v závotl krutýcb dn0 dř|mata letlá Dlceň
ozval só Dušek kyll a brácenl děl
,odtvrý chvrl a ryt a urrllorem pllsei
ipěueli'ct kont cbvat r čpěll lldských tél

Než zbledne nocl krot
r loholrt ,akotíhl
v mlz€ to rozp|yu
tovoř nl nllostl
má poslednl s pívt
než zahynu
nrilenko

Drcených matek Dláě ,rvrtytal Ý ,mód lrot0
olammy loučenl rž zacbvátlly zen
ivteklých očl žal úpěnl vpadlých bok0
viodrrutá vln8 vražd bnlsavý války Ienr

Těžto nl těžto l!
n tobe molo nilA
polib&ú loíčent
bodlna rdeřlla
volíng rluž

Armá.da oavtch Der lmáčenl lldstolr tfvl
t nad světem zvlkl8nýD tlunlla zbyll 3větla
, chrčlcl vtidct llas t §lzy !a obrvl
i ooslednt votska běd so v němó D!lc. 3třetl.

llovoř ml nllo§tl
n€ž doznl vrattá lež
vzd9chnl .nl ro8{ 5rIl
l bobem rá nltrty vlc
v ru§a úá!r slnný msó
e rabyll
mllenko

Věštfung a Delhi.
Tah isem se Drobudíl tuhle v póteh

rdno a'zrovna stdly hodiny. Povidóm
si: to ie špatný znaneni. A poněu,adž
bylo vbnku ieště tma a do próce isem
ňěl dost čdsu (neboť isem byl prtívě
nezatněstnný), srihnul isem po kuse
něiahýho staíýho ddmshýho čcso,
aiŠu.-v kterém isem si přinesl večer'dva'koňské 

karbanritky, a počal lsem
z dlouhé chvíle čistl inserdty. Pročí,
túm tah bez ztiinu rubriku, kde mladé
dit,ky prosi o půičku staršI pdny pOd
značhou ,,Vtlěčnd 3X týdně" a wd.,
hdyž tu padl můl zrah na sloepeq, ue
ktěrém še ctěným dtimdm nablzely
sv ětozndíné, stdle odiíždě iicí věštkyně
různých velkých schopnost' a irnen,
iako- Delhl, Hamma atd., pěkně iedna
za druhou a za honordř z velké čdstl
libovolný.

Jsen čIověh od přirodl pověrčiv§
e věřim v tainé mocnostl a vnnknutL
Vystločil lsem z postele, oblékr.y,
sěhral poslednich sto horun a řehl
isem si, že ie uvědomělému a pokro-
hovému člověku třeba vědět, co ho
čekd, po čem sl šlaw, co ho nemlne,
iah búde v neděIl a kdy bude kanee-světa. 

Vyběhl isem rycítle z bafihu
(dlužim tlomovnlcl) a haidy h mada,
me ,,lvlidi".

Měl isem štěsti, neboť Mmg ,,Miťli"
byta-přitomna, ačkoliv iiž po 3 rohy
ohlašuie neodvolatelně tento týíleí|
odlezd. tetikož bylo brzv rdno, přišel
isěm hnbd na řailu. s tlukoacim srd,
cem a pln očekdvtžnl isem usedl na
žtdll prgtt mailame a poilal ii ruhu.
Madame zahmouřila oči, hlavu zvrd,
tila vzad a sétrvalg tah něholih vte,
řin. Poté pravila zastřeným hlasem:
,Je třeba, abyste libovolný honorú.ř
20 Kč složil přeilem;'

Vytdhl lsem ilvacetihorunu a pr9,
ilal ii ochotně madame. Ta ll zastrčila
za ňadra, do iunčochy nemolrla, bylg
núoso. Plnnopětl lsem očehdval bož,
skd slova z leiich věšteckých úst. zg,
mhouřila opět očl, íezďlla ml prsty
v d.lanl a gak se lala monotonnim,
znaveným lllgsem vyhldilati:,rJýc
mtailý 

-muž, 
íešdh, měl 1glg 1iž tĚktl

děvčó, s kterým lste sa rczcšel. To

tramp - strana 7

i!ěvče sI nambvilo itného, ale ztrdl
iel tak iako vtis; buď se s nim roze,
jďe, nebo ii lednou zemře. Ale ztratl
iei! Možnd též, že zemře nebo odeide-oňa, 

ale i tak Ie pro ni ztracen, tah
s íjm si hlavu nelamte. .Iste z ý€ll,
kova nebo z Prahy?" ,,Z venhova."
,,Tak iistě iste zde u někoho na bytě,
u příbuzných nebo u někoho cizihoi
aí ie to tak nebo onak, steině chtěil,
tlbJlsS, ,ror'' núiem." Byl isem, pře,
hvapen, s iakou jistotou vše uhoilla,
ale uvúživ, že ie to znútnd Ivlme hIidl,
čekal isem ddle. Mme se naírila tro,
chu votly a pokračovala: ,,Mdte ně,
kde v lese chgtu nebo stan?" ,,Oboiii'
odvětil isem. ,,Acll," pravila, ,,vidim,
že iistě své výlety střiddte, něhcly ie.
dete do stanu a něhdy do chaty.
Buďte na sebe oDatrný, neboť bud,a
horké léío a hodně ztniii, konec světa
v dohledné d.obě nebude, nebot pro
velhý ndval klienteh nemohu leště
tento týdefl oilcestovati. - DaIši dtl.
rna na řadu! Poroučim se vdm." _

Octl isem se před dometl, anl ne,
vím, lah, a hlavou ml viřily myšlenhy
v ilěsném chaosa. Obdivoval isem se
úžasnému nadóni Mme Miiil, ale řehl
jsenr .sj., sichr ie slcltl - a šel lsem
h pani Astrúd.

Tam isem musel asl hoilinu čekat,
nebot prúvě věštlla leilné dómě zc
společnosti.

Po čektjnl, hteré se ml zild,lo neho.
nečným, ona ddma vyšIa a Astrúil
rne zvalc zvučným hlasem ildle.

Opakovala se totéž co u Mrne Miill
tenom misto nazail sklonilc madanc
Astrúd hlavu dopředu. Věštění zapo-.
čalo: ,,ll(ite zaměstndnl 

'' 
,O, ,ro.

pustill?" ,,Propastlli," ,,Tah lste bet
zaměstruldí a le vds škoda, ate nlc ď
z toln neděleite, nebot iestli naid_etc
brzy prdci, tah zas budďe ďělat, Sla-
pete sl po štěstl, nebot htlybyste sl
byl tlostal po převratě ilo mlnister-
stva, mohl iste d.nes už býtl paaem
radou. Dostanele dopis a čehd vós
mnoho let žlvota, nezemřete-ll nebo
nepotkd-ll vtís těžký ťlraz. Uctlvd po.
klona - uteklo by mně mliko."

Navštívl isem lich leště ilvandď
fty byly levněišl, po 5 Kč) a šel isem
šlustný a spokoiený domů. Vše se nú
vJ,plnilo. Mrd.

po§lEeiíe pře6plo$.n€!

-slav: prostonárodnl
Běžeta k lesu cestlěka
a teště běžl
řla po ní panenka
před chvlli. spěchala
aby tanr na mě čekala;
na trall. na trávě ležl.

^ž 
lá k nl přllde

očl ll sevřu do dtaní
a řeknu .Kdo tsen?'
změnwn bla$sú
a oga odDovll

-&ot gefiÉia tÝa ďd
vždví léhárn sl 8. ó
a teí hlas nwnámý

. |o tvému Dodobný.í

Uerše pro Bessil.
vrak a zase vrak, všude samý vrak
a náhle mezi vraky loď.
to prosí tulák svoji Bessll:
Pánbůh nás doprovoď

Jsou trosky lidé: hřbitov živých vdov.
snad právě ty mne pochop§
Bůh básníkú snad zas dá dobď lov
a pak mně od,pustíš.. .

Že toulal isem se, staď námořník,
všude, kde moře vlhký ret,
za to bud Bohu plece dneskE dík:
Mám tebe naposledl

A proto, Bessle. ísi moJe loď,
mé slunce. Moře tc tvúl kltt
proto len bliže kc rrmě chvatně potďt
Bude to dcera? Syn?

Naposled kotvu ncchám zapadnoul
vždv| tl taL rádr §c mnou 3pí§, ,

r tcbou chcL děvčc. nalít pevný kouů
Iímž k ráll zamíř§... Frtgo,

i tlporernčnlt §íerlllsoťan€ ffilío. řÍerÓ §Gu nó§ prodóló, nenl z l{čmGÍIÍoI
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Zprdvy osabní a rodinné
Ředitet tiskové kance!íře Čcčet!;y byl přetožen do

údc!í S|!mírků.
+

Tramp Čurda uhořel v bourlě při lltí lihu do hrdla.
Pohřeb až po p!tvě.

+
VúlcB lupiěů Franco se zasnoubil s Marokínkou. Novo-

manželé poviíi zdravéiro hočíka. Nemluvně dosti dobřo
štěbetá sudetštinou.

+
Od 13. března se vídeňský řízek jrnenuje ,,haknřízek..+
Oznamuii všem svým příznlvcům, že se ml podařito

nepozorovaně odciziti kolo ve vídeňs&érn ,pfótru...

+ Gansstéř Kripler.

zítra tomu budo rok, co nám odešel na věěnost náš
milý tatíček a mužíček. opustil nás tragicky. Běžel na
bursu, šlápl si na lousy a utrht si spodnl četist. věnuito
mu vzpomínku. 

+ Rodina Paďourova.

Armin §onnenschein spáchal sebevraždu. Zaéal utlkat
a přl titěku sl prostřelil záda.

_ków-

- Tak jsem si tuhle namluvil svatou holku.

- Neval. To |e tak hodná?
,- Kdepak. § vatou v uších.

- kam poiedeš na dovořou?* Na Krk.
,-- Ale dl, dybys nehonll!.- No, mamlncet Mra.+

Nastatkulvchaloupce.
- Anna, zavřete to rádyto, lž to rrrlrÍržu po§louchaa.

_ - Ale, milo§tpaní, to nelní program, úo sď začla ůotlt8trata Jó;_-

pann mlstrovl po ostříhánl zákaznlka zůstat trčot na
ma§tné špičoe nosu vlas. Učedník si vzpomněl na cirku-
s_ového clowna, kterak balancuitl r toštětem a dal sedo smíchu.

- §tando, čemu se směieš?_ Já se směiu tomu obrázku
llstech'.

- Já ti dám lhát, rozhorlit se
poÍllavek.

y 
"Ilumoristlckých

mlstr a vstfulil mu
_ków-

Dobrei tramp Franta nař. z košíř hledá na řlradča-
nech Loretánskei kostel:
_ _ prosimich, pane stráž, kde le tady kostel svatýRolety? _toula_

. Pan_ učitel se zle rozhněuu,rŤa P.oreka, že se neslušně za_chovai při wučování. Dornlouva|- ni*i-i-'piř n""riiážá'židveře.
. Pepíče,k se hrozně řehtá.

Byv d,otázán na důvod_ sv_é veselostl a tsou,cno§tt na chodbšv době, vyučování pohotově nl€zt 
'ýbuČňy 

-s;í.riil' PÓffiřdoznává,
_ .'sím, neslušně sem se zachoval. Pan učitel mne uznal,e vy-*kázal za dveře a sám v tom ozOnu-zaitil.---' " -Ea_+

patricku kellymu z Aberdénu umřel dědeček. l sešlase rodinná rada a uvažovala, tak mltýho oeaeeŘa pó.
hřbit, aby to bylo laclný. usnestl se, žo ho daií §pánt
, Uiednáno, vykonáno - druhý den'hodllt oeaóeta ookopřiv. - 

Mra.+
Dva telogramy.

, 
monsleur brouk praha stop nespekuluite g lrancemstop michelpan mlchel paris stop ledná sg o generála nebo měnustop brouk

+ -old-
. Blbý by bylo, iít na Velkei nátek do Blaníku, za.

cloumat rytířem a říct: ,,Chtěi vás budit, nedelte só!.;+
- Jakel le rozdíl mezl zeměkoutí a citronem?
- zeměkoule ie kulatá a cltron to kyseleit

,,Kousíček za Prahou'' - nejnovější trampská píseň
a tango. N,akladatel Ferry Kovařík, P r a h a I., Karlova
ulice 12. K dostání rt všech knihkupců a v závod,ech
hude,bninami.

Vykládal tuhle šerll Džorš: ,,Lidl, iá znám holku, kteráv boii za integtální emancipacl t kivácelal'''_ Zi
Ylč"b na to_iedna squaw! ,To ie toho, to bych dokázatataty!" - uYážně, Mery?.. ._-,,No, t'eOňou za mě.síc slchr!" 

-old-+
Dalsy (mazlivě): Jime, ty sl alo velbloud...t
4m (poaráZděně): Jak to my§líš?
Dalsy: No, žo lsl vetkel blouát -old-lezíe rnGd, le zdr.rvú
plbý..^bv_ bylo, kdyby se dva bláznl otočlll k sobě zádya tvrdlll, že lsou stamský dvotčata. máňa+
|oví§at 9tarÝ traper Jonny: ,Ylc ngž kíál 

'€ 
|en esonebo dktátor!'. -otd-

l=



@
F{iru a lttpry d$fi€ Go §@EB§ťue

$ llťlhlB€F§í |ór §eu€}Élu
(Podriiínky a s,outěž r,ypsála v prvént čísle ,,Trampa,,.)

- Řekni devět._ Devět.

- Máš na hlavé zahráclku
hraje. Pozn. sazeče.)

+
_ Miláčku, máš rnne rád?_ Anot

- Já tebe taky... c.z

(Tenhle fór io asi vy-
č. 1

+
Kahánek ztraíil hlavu._I(dvž mu ii poctivý nálezce přl-

nesl, pra-*i!: To rrení nroie, já isem-mět u ni krt.---ď. b+
_ - ČIověěg řeknu ti, že ping-pong le ieden z neine.bezpečnějších sportů._ Nehoupei.

, - Na mou duši, tudlo iedrroho ping_pongistu přeielatramway! - -- č;'i
- Ker€ n&ž trlřeže? 

+-

_ Nuž's bohem. č. S+
šIi_ dva cikáni lesern. Mezi nimi se rozpředla tatorozmJuva:

- řlele, io jsou dvě krásné borovicr!
- Hm. č.6

Na§e trompsíťl ys §ťčíoťc pCIe§it
Af ig horko nebo liie
t ,,Trampem" máí ien sympatie.
11Tramp4" nedám y plon.
Austen Čwbrien
Bomba, plyn a puma
to noláká Bluma.
zakuklencú lest
znlčí trampeká pě§t

Děcko k mate etraghy so tull.
Pošlu vám Dět tlsíc vrtull.
Ale věc |g zcela llstá,
co trary, to parašuttsta.

"§tallnova ústa',
šeptalo so zhusla.

Hádet kdo to jsme?
.,-.!ary tramp... styšíte? volá traťmlstr, w že|ez.nlčních kole!ích se nesmí choditlt

. - Já mŮŽu, pane dráha, lá mám trafovei lístek, páčt|tramp a kráčel dálq 
-toula-

Každet laklr ie talnel m#cntsta _old-

^ 
Rozčilil se nedávno;uňrr;u. s rodokmenem: ,,Tole š,kandál, laké taldáctví pa-nuň;;;;, rozhlasu.Tuhle v pondělí iáno tari třř,,Situ§-po|f,1..!tll

+ -old-
Š_|a tůdle taková všelfia^ká slečna po ullcl. A naiednouvedlg ní strážník YzaI .!t poa paZii-pónídál půidete

re .Tnoul Ale lÓ pravlla -ona 
klldně, ten bych radavěděla, testll le to zatčení neto eiá-tina'...- frigo.

-)> 
Nezapomeňtet <Irr

_.Předplaíto sl Trampa, _k_ leho předplacení použťt6
blarko složenhl, kteróu'obdrži6";-ř;řém poštovnfin
úřadě, do které wlšte clsto ú.ú- (ň. óňvňňi:-.

&
I3!gl{"Eásg&sBý nůž ná &Baždú
§FiJgJLkEp. Dostanete lel ve všech

E

Kr*óvhh
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tramo - strana l0

MBEEÉupť§eÉ €H finlnm{Dué bcncElgl
votaníú ioltča? - Pr§tí tlgk.vě do Tramp_r Dotl
iňrÉioi: Cnit t ntmu |it. v§relg al. . vlc n,,
hollt.--"Ňethdetctravl Oólr vydalo rrrímlyou kn|ht
..rriňpúí imích". RecenŠi otl9kncmo v příšlít!
člslc.-'-';io to úrážllyortt řllavnl úloha vc íllmu ,.To,
varyš",- který sc přlpí.vuic. mělr být udělenf
Řiř"nl",i"-ii,ive, -nóaáteene však Dřtdělena bylr-Ciiuaiií 

Colúcítové a Kay dostala sice dobrou
ňroňo'itc-,itotu staré žený. (]tlohla t zde_ podal
i,etnri' aóUrr výkont) Urazila se. poháCala_ r
;ň;i';. Ěiý ttž- filmovat nebude. ovšem veřcl_
řJšři-rc- Oilo na veOomí, že důvorlck pro íelí
;ň;iioď; iilmu Jo }etí sňat€k s německým__baro,
ň;, 

"on 
Barneków. - Ka -

Londýnstó 8telleíy při9ravutí _íílm.. specielnt
or" lá]óicle vrstvy, rtsp. pro kostely samy.
iilm. který zechytt struěně nejdůí9žitější událostt
ze starého zákona.

Jak ořerlesláno. íllm te připravován specielnl
oro kost;lní ú11€lý. t€dy dočkáme se lilmoYýcb
6iěaJii"i,ii. pirsňě .,siatýctr", nedáyno tlskem
ilíbených. Dalka iednoho íilmu rovná se dobó
óelovéčerního íilmovébo předslav€nl.-- -Piozaitn 

Dracute t téměř Dod rouškou tr,
temství & bcz- tak zvané ,,nutné reklamy". _Zasc
i,óiiiót. - _Ka_---'túii trttsnu. ,namcrrlo ěbtcčně tst schoví,
vat. a,by sc nÁm ntkdo ncsrnál. Byt to bylr
koillkÁ ilava- Dnes s9 dovídámc. že známé ltl_
.oue lvezUv. íako ku příklrdu Oreta Oarbo ,-
iiiiiň"-tóv-i Řobirt Távlor, nevych*zí a nefll,
mútI bez svých talismanů. Jsou lo talismany llm
óiióó"jáiltit.- étJl ty. ktcré my bychom sl těžko
osvolovali. atg přccc lcrr" snarl storl za zaznt,
menánt že:--'--'oiitá-'Oarto 

fllmutc_tl. zahalu'€ _ 
3e v přo:

ltavĚáčtl do staého vlněné,bo šálu, který |c lt
Drú tallsnanem,- - Mvrna Lov oblíbtta 3l opět Dsík8. který §9

rlel talismancm své Ýclltelky. l co kaÉr c\l|el

Nový velnrt rlrtuotní §oÝětstý _lilm -Přtsehá,no'' itei mohutnost a úžasnou tcchnlckou vyspó,
toit spo}enecké sovětské armády. síotí za po,
dlvání'- budetc tradš.nl. Přcdvádl bio FéniL

Flr.
Dobrým trangolzstým lllrcl Ýohnským, pť

alc neňói úy it molrly- našo produkce volcnslďch
íllmfi Yrít ;říklad. lc ítlm ,,PaÍic". lcóná s+ o
oašovánl z6ranl Rifíandm rlo Maroka. Dřl něml
irapitán írancouz3ké lodl utká sc s n{čclnlcí pa-
š;iákn. krollÁít však pro žcno ,nezaporníní svých
DoÝinnostt votíka- Dozvěděv sc. kdo onr žana.
do ktcré r? zamilovat. te. rcváiá wdat ll ni
imrt. povtnnost dobrého ínneouzského votá&r
l€ mo nada vše, Dóří h.rcl: vlgtof Francc t
Fcuillcrová. Rcgultát. Dobď Yotcnrk íllín -iaký m{ být. -Kr-

JEAN CASSOUl!
Býla noc. když tsem se nrobral k vědoml

rvaíe''lsem 'měl - vnóřeny do stud"ného blátai
i"tiii,it iŠem Daží a vykřikl jsem bclestí. Posléz'
íěiň-'.é--,iioňi zveOnóut. Zavráyora| isem. Byl
iiěili 

"iániii-ii 
ramcni. }íaae mnou se vztýč_il §tlI

řriiir,' Ýiátilsein, iak voitn přilicil zbraň, . Za,
liiďiiircúv vpštret. štrýlt jsšm se a zústa| jsem

ái",itÓ--Ěi" ňnutt. Pur lsem se odhodlal odejlt,
§řrii," "Ál"ii.'ótrůi tsi* jtt ta lI, kde leželi
mrtvI. soadl jsem však do'l'l do pŤíkopu,_ vstal
i.i],-..'Uióu,tit isem stromořadím a konečně isem
ši',jciii ná uiici. tia rohu opuštěré..u]iae jsem

Dřečetl v mé§íčním svitu ceduli:,.Ullc€ oopo,
Éiňřň;;, gvr'-'-iu'nízký domek se zavřenými oke,
ňii"ůi. Zát t.pul !sel;. OtcvřeIa lni stará žena
Jmenovala se paní Gaspardová. Omyla mi _íuc€
á"'óuiieéil ,vpiacttu mi rinu a uložile mě do
iosieie: 'io brla póstel lejího syna. lenž je u za,
ierí v'Německu. Pak odnesla mé šaty a ooty;
řái.'to. l" ie schová v neckách, Tam ie prý ne_

i;]a;'u.- Pi*eii^ mi oblek svého synka a polo,
ži!a iel na postel, venku rachotily hromadne
iíirréiv. .,StvStS. to isou popr.avy|" uDozornila
mě oant oaspardová. cboval jsem sc z_cela

tn)né; irko náměsíčnlk. zhasila svlčku a zustal
iii.'oó tma. když minuta llekonečná noc. přišle
i,-"nJ hasoardovď zase, o;evřela okno. očistila
í"iii řán;u me zrrněnl lihem. což mě velicc
óatiio.-pak oDět odešla a ihned se vrátila s čep,
éó*-porunutým do tí,Ia a s nekl,dným vÝ.raz_9g
v tvářt, Byla to hodná maló stařenke 3 _I(o.ctcl
hla!ou. RÍkala, Že lsou vŠade domovní prohtidKy,
i-" i;.ůdi"i-rŇaióit'-óuvvatele čtvrtl přI rJíohlíd,
káclr í Ze'musím Drchnout. Umyla ml ieště ruc_c,

otřela ml olejem modřinu. kterou mi 
_ ?pli_sobilyni rament zvélné nárazy ručnice. a oblékla__mó

do šatú svého chlapce oblek ml byl pqněk{d

".tiúq, rekta však. žo v něm mohu lít. Zůsta[
timi -aiouho na číhané z0 víaty, vyčkávÁjíce. _a4
Lude ulice orázdná, Pak jsem vyšel a posDlch8l
lsem ku předu.
'--"bŘinrói vr'ech dom0 byly zavřcny. U nárožl
tlice lsem viděl kupu mrtvoI s bílýmt tvář€mi,
i'-Óievienýmt ústy a vycenénýml zL|by, což tlm
áodávalo 

-slabomýslného vzezíenl. Zejména D€k
těm^ kdož neměll zrvřené očt a kdož §e Dodo,
Š-aii' ;rýln Úttrm r mdlým Dohledem slepciltt!.
veltké i odouzútfct rudé praménky tekly Do chod,
alku, šcl 

'§cm 
dále.

Není řeba. eby tu vypravoval podrobnostl o
lvém dtěku. Bvl bvch býval navždy ztracen.
iui,úvcú bvi nepottal §anitní vtz. zastavil.jsem
lcl: tlustý plukovník §e skřlpcem a 9 páskou
Grvenéhó kitže na rukávu sestoupil s_ vozu _l
orohlížel sl mé. Mluvil lsem. a nevím u' presno.
óÁ-tiini mu ítkal.7* tscm chtěl |ít navštlvlt 3v9a
Ďřttlrkynt. klerá byrlll na náměstt Bastlllý, t ,c
tě zbiondllá 8třclr škrÁbla nt íamenl. ilo potte,
Ďull, aůy ml obvÁrall zraněnl. Rekl ntl:

..Nevidlm řÁdné ttoDy na v&ll k&zalcc."
Žristal isem ztichs. Rekl zoovu:
..Svlccte svou kazalkut"
ii",ii-lŠim'r*ou. abych svlékt kazatku, rlr

bolest zaiazila mrlt pobyb. Pokrčll íaínerry r
rozkázal mi:

..vleztc do vozul"
Ďui-On" -tsem Drotit v nemocntcl, kde mú

tcnto tlustý a mlčelivý muž ošetřoval t povznc,
iéným opóvrženJm. Tř?tího dn€ DříšÉl do n ,
močnlce něiaký důstojník. Měl hnlku v rucc.._-"--..tvtite 

iu -povstatc;," řekl plukovnIkovL ,,Mo,
hu vás za§tř€lit.""- Ni rtxáctr pohnult zranění htavou. plukovnít
oaeíei i á,iitojnltem do sousedllí nlstno§ti. Bylg
itu-s"r iiii.t rózhovor. zatim vnikla do naší síně
ióta rci;tu. \'edle nrě byl nr lrižku zastřelen
iejJn,rinený 2 bezpío§třední bllzkosti, Přlběhlo'nukolik dústóirríkú, kteří nařídili vyklidlt míst,
nost. l'lustý plukovník 9e vrátil a tyl velml zar,
dělý. Asi v goledne mi oznámil:

,,Jsi vyléčen: hled zmizet."
t) Vyitato z knihť! .tean Cagsout .,Pařlžrký

rnasa'kr". 328 strart, itož. 26 Xě, váz. 3ó Kě.
\lydalo 

'nákladatelstvl 
.,O d e o n" Jan Fromel,

Piaha Il.. Jungmannovi 17. K dostátll u všech
knihLupců nebo Y admlnlstracl .,Trampa".

Knlha v plamenech
V roce 1936 vyšla kniha pod názvem

knlha v plamenech. Úsudek po-
necháváme Vám. Kritiky, do knihy ve,
vázané od pp. Otokaía Fischera. Jo§efa
flory a Vladi§l:ava Vančury, zatučuií
kvaiitu. Autor knihy F. W. Nielsen. ie
autorem několika německých knih:
v roce 1937 kniira ERNTE l93ó - Nové
básně, kniha velml dobďch básní, dálc
Kleiner Zyklus Deutschland, dobré
básně, věnované matce autora, Mutters
Briefe zum Muttertag, kniha básnl. vy-
áaných ku dnl matek (sedm básn0 a
Dřektad J. tlerbena: Masarykúv rodinný
Život (německý). V předmltrvě této
knihy autor věnule překlad památce pre-
sidenta osvoboditele. Doporučujeme.

osvobozen6 dlvadlo uvedlo v oáteL přl _1r1
oroainem domÉ Dremleru nové aktuelní hry "P&!í;-;ú;; óú Ýoskovco a Wcricha- Jako každí
iÚI.ň'trr.-stolt l t.to ta to. abyst]g ra nr nl
iií poatvir. Fl!._- i(te.a tllnoÝl sDolečnort D, Dřlhlr
mtadéio. lrd.nébo r bezkého mužg - t tto Do,

N avštivt e l'i'iř§'i#řfTiilŤi*..
Žád,aci elkobot; tel dobrá Dlvo. Ýíno l runllíll

áůot n8 nodělt u starýeh Germánů

Do každé chattly spolálr

,,R$fiíI Rll"
odfulářez PrahyYll,
BubenskÁ tř.27.
Tel. ?ó6-90

l rE velký. lrrágný sto|l
ien 240 rč - a m_á iešrě jeuně§ll. Pišie
b cenlrt ueškelé drulry-sporákú na skladě.

Na dobró plvečko ten do

šnriltDf
na Václavském nóm. ě. 89.

čeputenc§míchovský",":§J;"Í""""#ůŤi|lr,u.,.
--lóý-

E



pedalrřnl drby
Old: dobré. |en houšť. §eyčekr přlld

do redakce. Barthelmessové: dost |lch
tde; něco le tousatý. Bůr: kluku ušatá,
úz lst tu měl belt znovat stařec: ,ne,
chcéme olakat. Bablčka: Boženy Něm,
cové. Itiáňal plš dáll Kollm; nečl,
ietnét plš po tedné straně oapírgt__Lldal
len dal my sl to už upravíme. Dýka: to
isi Cetl-v trllítonce? ACl lo Boblna: ten
óokraěul. Tony: poslall tsmg 20 Kč.
Ctra: oétto. Drb: hodl se do italého
!-ióniře. Job: neblbnl lldl netsou trpě-
ňvtt rrtual: tos ulrad z pečlrhovýho
labndáře. Adott; oro censora. Joe,top:
ielml dobré. Sberry: zařldíme. - 4_ vy
ÓŠiatil oósnótte lóŇ. ale ten nový. čltel,
iě a polertný straíě Daplru psaný. zbyll
Dilšrl

(8marádí, kt€řl byslc chtěll Díodat chatu
ncbo Dozemek, lanto píonaimouti, nebo o něčem
oodobirém věděli v okolí Prahy, zdělte laskavě
ira adresu: Ada Mašat. Pra}ra XlI., u Ri€8rových
,^dů 22,

03ade ,.Barud" hlásl 2měnn klub, místnosti:
Dynl r€st, -n",y, P13|1g_§usle, Oldřichova ul.,
nÁ kterou můžet€ zesítati veškerou koresírondsnci.

osadnl trub ,,Údoí oddechu" hlásí'změnu
l€dnatel€: nyní kam. Io3el Klika, Píaha-Alberlov,
ira ně}rož zasíl€ltc až do odvolánl veškerou korc,
tpondenci.

Osadní kolpottéři
přriďte si plo ,,Tíampa" l

Děučata mezi námi
Milá děvčata t

V Drvním čísle .,Trampa" na nás za-
pomněli, vlastně nezapomněli, ale měli
tolik iiné Dráce a nutných zpráv, že nám
Drostě naši rubriku slíbill teprve počínaje
tímto číslem.

Máme tedy přiležitost ,drbat". Podr-
berne si, vždyt je to docela ženské, alg
Dozór: drb iako drb, ale musl sedětl
To. co měla včera Manka na sobě, to
Donecháme děvčatům se záimy méně dů-
ležitými. Nás však čeká úkol. Chceme se
chlapcům vyrovnat alespoň v tom, k če-
mu isme od narození přičarovány.

Dnešnl doba nám vtiskla punc samo-
statných žen . Musíme pracovati nejen
abychom měly co oblécl ale abychom
měly také co tlst a při tom abychom
připadně pomáhaly žít i svým sourozen-
cům a rodičúm. práce v továrnách, za
pultem, v dílně a v kanceláři je nám vel-
mi dobřg známou. Je to dřína, Donelvíce
málo honorovaná, která však každopádně
nám na vzhl9du nepřidá. Proto musíme
bledat. čím bychom si vynahradily to, co
nám osudem dáno není. (Nejsme milio-
nářkv.)

Dnes však praculící žena má nrožnost,
provozovat tevně svůt sport, který ie tí
nelblíže jak po stránce finanční, tak Do
stránce výkonu. JsmeJi kamarádkami
mužů, nebudeme se nečinně dívat, iak
brajl íootbal a plavou. vesluil a provo-
zuií lehkou atletiku. pokud to zase jen
trochu ty ,,okolnosti" dovolí, pomůželne
iim v tom steině, iako iim pomáltrlme
v práci.

Sobo,ta a neděle ie naše. Jedeme na
osadu, nebo. nejsme-li tak štastné, aby-
chom si to mohly dovolit, ietl do své
boudy ldeme tedy na docela maličký
výIet. Zde se nenecháme od ch,lapců za-
hanbit. Hrají-li wolley, vynasnažíme se,
aby nás vzali ,,do parh/(. Jistě to udě,
lají rádi.

Budete-ti chtít poradu, napište nám,
máme zde kamarádku. která, i když vás
osobně nezná. ráda vám Doradí v me,
zích svých intencí. případně po dohodě
se skutečnými orlborníky. abyste rostly

tramp-stransl[

a mohly časem (vim, že nrnohá z vás
již dávno činnou sportovkyní ie) publi-
kovati zde to. co iste vykonaly v zájmu
svého zdravi a v záirml společnostl, kto-
rou musíme právě my pomáhat ozdraviL
Nejen na těle, ale i na duchu.

Napište. odpovíme v redakční poště
nebo přímo.

čt nelibil by se vám sportovní klub
zdravých lrdi. zdravého smýšlení a ná;
zorů, klub náš, vlastnl?! Ena.

Ahot děvčatal
Doulám, že 

'esl 
Da §vělě do§t drvck, tteíó rt

blásl k trampingú. Myslím Díoto, áG by bylo
Děkné, zajisttti t&ké mí§to v našcm ča3o9l!a!
Ltcrým Jo Tí.mp. Vždyt to n€nt lak lěžké, ni.
Dlatl něco o tom. co jsmc zažily rra lrampu. _
ovšem nesml to být tde hloupě §enlimcDlálníbq

- lo by 3€ hodilo tak do íomáru i ns lo 
'ar!do§i linýcb ttdt. Prozraďie doceta ncvlnl, t.l

lclc komu co provcdly, ve3€lého. la} s6 D.l
tvářll . podobně. - To p;3g1 Dů1.16, - Dllr
vůbeg vštcko, co sc l Yás na osadě dllc. co r
rového a co hodláte podíikDoul.

po§ll€jtc hodně lotky a lóry a rpráw do
drbů. Neboito !e. l když lo nevypadnc zrovrtt
tat 

'ak 
b9 lo mělo vy9&d6t, tů my rl ro ltr

upr8vímr.
TáL l chutl do loho - ncdAmr §6 Dlcce !}

hanMt od hlukól Móňr.

Tak už tady máme l pamětní deaty
lllmovým dlvám.

Z Ameriky - ovšem - oznamuiít Yc
Fmte - Wayne, rodném městě Caroly
Lombardové., odhalili občanó svó roda6
co, vG íilmu ta,lr proslavené. pamétnl
desku.

Děvčata, co kdybychom udělaly něce
skuiečně dobrého, za co bychom rl tu
desku zasloužily. daly by nám naše rod-
né obce také takovou poctu? (co § nalc
mami.nky, !ež se dřou. aby nás užlvily?)

Ena.

Epigram
zeměřesení
v lesenl
štod nenaplenl
Všichnl lldé mladl,
|lž se mall rádl
|sou v přírodě
na závodech
v mllovánl.
všechny staré báby,
tež klepou rády
lsou v kostelích
na požehnání.

.§la%

Osodnl pošta
vládl Brol r orady .,Ill.!llobr" Y llořiclch

t Podkíkoíošlch. přišel do ,edakc.,_ vzal tl l'
il.;i:.Tia;ňr, c ritbiI. posttat tóry, íoth_y a roz,
iIÍovai ..Tranpa" po luhácb čcských. vcmto tl
i- rotó óitrtaa r kbukcltc ho 9řcdbontt.

Ytttns o§rd! ..lllsntlobr' do rvého litu _1
roUňrřiúm-*iutůň i aevěarnm v podkrtonošl
nóhutné: Množlc scl - scrllG..lrorke, púla!
íi'ii[c-tórii i ióri e rprávu o vašl čtínostll
, Khcl t Brítbetlre$! dall o sobě 9Děr slyš.et,

posrriiiiiřus]u ióii-i-iiušneicb věcl (až ne něco
i"-,iáiiiňói-óiitoánátt'ts čísri .,]'rampa" ne lurl
e ĎrrOix dělal dól. - Tst sc ttlžtcl

:,;}*ib{i-"; Ťol-ť'i oi"'",§ií'lt, ůl, 
";!iiilaresu'- iudeme Ta Dosílat .,TíamDa" Dřlmo.

Aboll-- -i(ooerárts OLD. děkrr'eme Tl ,e dopl§ r. ,!
lóru - tek vidíš. vclkou většinu lsmc použ'll.
Fitita ," poatuai i íozšiřul ,,TramDa" !irk.múžel.Nl shledanou! K?daxce,'-- Xiirci"itaentctý. co to ! Vámll Několik Vá_s

srcs-li1-ořtilo.- ate ib 
'e 

ira Vás furt málo - te_B

ií-nóór6'vi<itti 
-A 

híávne: Dišt€. plšte. Dlštcll
Xtlcl. }teř| tstg na volně. lek Dokud nám to

bvlo možný a měll lsme Vaši adresu. ýoslali l3m6
Ý?m ..Trampa". vy ostatní 3l o něl napl§t€ 6_íoz,
tlřutté' hl mezl armádou a všeml kIuky, lteřl
maii přéhied a zátem vo žlvotl

Máňe z Plráti, Cráda te prevíi llne'. Doněvadž

'trcbc6 
chodil svýnu olcolským[ kamaíádovl pío

dvol pranýřulemclll
ilánlns s6 ltávl dcn ode dne hubaiějšt

lltedá 3e proto zájemce - nejraděii krelčl ;ite* tv ri 
't 

vzat-míslo šiclbo strole, Doněvadž
dár ll dó nosu lehlu a do huby špElku nllt tak l0
tak Stngrovka. },}eJlepší by byl záiemc€ od Celá-
tovic.- i{orránet My vtme že tseš v akademit v tlr4-
nlcích. i prolo 3o dáme k MLL. n pŤtlelímg _Tl
rabít hubú píolo, ž6 o sobě nedáš vrlbec věděl,
ta& sl to vem k srdcl a nedělei seamewu ostudul

Redsllne, lebo č€ká io §amÝ co Morgana,
Doněvadž seš nemlich takove' iako von, lák at
n' §€ ozvešl

BaílheIrneš3ové. dík r Íuíl dál.
xlucl t Rowastonu. ptštcl
osadníct r l(ačáku. plšt€ d vo .Tranlpa" a

Došletc lotky.
O§adr Paclář0 pří'm€ do svého rtředu leš!ú

několik kamarádů a kamarádek, kteřl mají zá-

'€m 
o spoít a zpěv. Kdo by z Vás měl zálem,

doslavte se do schúzo ve §tředu 20, dubna o 8 h.
več€í do r€§tauraco Zižkov. Rle8rova t, neb
Dišto na adresu tednatelc! Adr Ma§at. Praha Xll.,
.u Rlegrových sadil ?2.

1000 n0Túcn 0§00 !íOlem ,,Tr0mpď'!

rosllelte předplatné l

Básněnt . n 
"to nic není,

lo ie vlastně sněnl
a sníti se nedá.
když so bdí.

Tak
vznikla vlastně
celá Doesie.
neilín sc básnt,
tdyž sc s mllou ,t}t.."

G.8ů

lleslo ušech 3
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zgtáuy a §portovnl výslod.
t y přltímá redakce vždy neipozděit
v ponděli večer. psané po le.dné straně
Dapiru. poíem nebo $sacim Btrolem.pištc stručně a čitelněl Redakcq

|(ltD.ttd|. tramDoÝót Zúčigtnétc sc bromrdn6
Dletniho běi!u .,Babyho rrremoriál". který uspo-
láld orrda Udoll Děsi aa §micho.ě v néděll 2{.
dubna. Starl o l0 bod. dopol. u }lár. domu na
smí§hoÝě. každý doběhnuvšt obdcžt cenu! cástc!n bildo Yystáv6n_d u íy Smotu.rr. smíchov"
U rnděla. - T'l'O. l]dolí Děs0 ozna.nujo. že ukon.
čilo Jil sezonu r neDiulmá dalšícb vyzvání k z!.
9rsím. Zároveň žd.lá o omluvu os. Albador r
Quc.Rlo. že 3c t nlml li' ncmohl. utkel A ořclo.
tila tétmln nl půdzlmnl §euonu. - osrdt'Údoll
Dés0 konale rvoll X. řádoou Ýr tou hromadu.or ktorě byll rvolenl DŤcdsrdou olda vrtlčki.
1 mí§topřcd§. Jot, PLbák; ll. mhtooředseda óendi
Svo5oda, ggkladník Jan řrit. iaplsovrtcl Fr.
Pétók. rtd, osade upozorňul€ n! ,měnu lcdnalcle.

'r 
oělž řlďte ve§kerou korcapondenci: it!r. Pc-

ghar. Ptaha Vll.. §kuhcrského 23, _ (Xadr Udoll
Dé§ó ,vttězllr v trentrcovém toothrllovém rlpaso
a komb. muž9tvcm v K8?lštclně 5:2. Tuto B;děll
!. {rtkslr r Údolínr Stlnů u'nlch r příštr Deaělt
bm.le s íl4etaňonem nr hř. v Karlštetně.

Zutttv z Llbřl§kého Osadnlbo ílnbr. LOK
ave všechny oscdy. které sldlí v zahořen§kém
údoll na volley-ball. turnaj o píebot ridoll l. v.
!. r. Zvate zvláště kBmarády z osad S. o. P.
calveston. odíku. sllver poresu. zooadté ňvězdv^r oleška a r,šechny ostatnl. - AtIeti Lo(d
§ličaslnill se běhu,lednotného swzu. tdo kanr.
Prvltčck byl lll.. Dlasek IV.. Súřík Ýt- iir čtrn-
dock_ém z{vodó Pancdv momoriáI §. dohř€ uvrd]l
břl .Rclzenthalerovó. - Nr ttlet dvodě Chrlrxr-pcctého mcmoí. ne t5 km, kĚrý poÚ,tÁt jPr
BuDcncč na Letné. umlstilo sG hlídka LoKu tekolV. v scstavě kam. Pavlíčck. Stařík, Jendi

_ _V. lubllelrrl srlllčnl běb St(. .,í]dott oddecbr..
ton{ sc lctos opěa iradlčně o vellkonočních svát-
clch ll& osadó U. o. v Podkozt. start v to hod.
doDol. Trat měří pro muže ca. t5 km. žénv i
d_oros.t c0. l2fi m. Závod koná se též lako šou-
těž, _'členných múrstev. Ccny: dbsólulnÍ- víi'zgls_kÁ putovnl pohár od ..Fatchema... který
objialuie ká.nl. Cimler. Dalších t0 běžci obdriíoriglnální plakety na mramoru o v pouzdrech.
Zcny: ply6 třl otlqlnální olaloetv. dolmt orvl
čt,vřl rovflěž otlcinální plrkety. každý startijícl
alská pak našl 

'úh!lelní 
plaketu tJ. o pronosico

zašlc krm. Jos. Kljka,_ Praha lí..'Albertov'nebo
te obrlržíte na schúzl t]. O. kardý uátek v klub.
ml.§tnosti fc§a. U NÁrodntho dlvtrdla, Praha l.,
Dlvadelní ul.

adregu Vllém KuÉcl. 6míchov l§P. t0 Vlakvz Prairy, r Wiisonovr nádťržl. v 7,r8 hod_ dó
stanice svéilcc. - l(amríádi (sporrolcl). |tteil
i9lc se zújastnil{ nsšich gportovnlch Dbdník0,
9řcs§ědJlil Fta tc. v 

'akém 
kamsrád§t<€ni routiti5e trto konail, doporuét€ každému ričast. nechl

leíto _trampshý, apoítDÝnl podnlk vyrnl oo'moana
Eclmohutněil.

Klrb .lJdotl tlgbr" pořádá 29. &větnr 1938dťuhý iarní běh v'|'rebsírrě na sózavó
o puaovnl oenu. věnoYano! panem MUDr, Pourem.
Dro může na 3 km. ženy a doťo§t la t km.§. O. ..Barud". Dolnl §erno§lce pořádí
l. května l83E vcsGlý tfamp§ký véčety restouraci ..Nl Sldnce'. v Cernošlcich.
soutěž ar8mpských sborů vo zpeVU o kvalitnt
9_eqr, l. Pohár. 3. plaketa. & a {. vlatky.
Nálad.. lazz. taic§t

!řihlášky dg soutěžc přiíímá Jaroslav K|enncr.
Praha Xt.. stítnébo 2?. osada ,,Barud'' má téi
volné termíny íootballové pťo měslc květen.

osadr llorol tjdorl stln[ zaháiIta 20. březnr
latní footballovou sezonu uápasem s osadou Iro-
ques. Zápas byl hrán nemzhodně t:l. Branku dal
Krkavcc z Penalty. Další zápas by| sehrán Zí.
března s osadou Tanganaika Vvhrává ttúS 4:2
!_rankan!l. které dali John ?. Jos, řtáiek ?. Ósadaflornl udoll stlnů má nékollk volných termln0ns mésíc četven a červenec. Nabídly zasíle|tc
lr 9dfe§u: Karel Tuček, Prahr XlV., oldřichovsč. 528.
. __§. O. Barud, Čcrnošlce. zaha'uic činnost loot.
ballovou l voIleyba||ovorr, vlastní nříště! schúz.
k_aždý pátek v rest. ,,U Fátů". Nusle. otdřlchovaul. 40. Nabídky k zápasúm zašlete lirsk_ tamtéž.

Tableiennlsový tuínrl o!|dy §. Ú. P. se konlll. až 14. dubna t. r. pro 3členná družjtve i
nclagistrované Jednotllvce. Proposloc, lnlormaccg ořlhlášky v_ Plng-Pons-Room. Praha Xt.. §vl-
hovského E. _Vklady za družstio Kč t5.-,'dalšlKé t2.-. Jednolllvcl Kě 5._.

Kapltoly o rybách a rybáffoh
. Po3lcdn6 _tsm9 re rmlílll o příllw mtadých
0o 8porttt rybářského. r |eŠtě tu ! tam B€ vý-
ttytuilcích nasnazích rybářó r krásným pohlaví-m
,rtú Dnct Dňkroěím3 t prr&tlc&ýn ooty-nOn oro

rybáře. blavnl plo ty.trm.íády. ltcří rrčííďtl3dy ra prvól ..NcDytltčtc. slaril! rr člcny ti.báískýct tlubů, ncbo 3| oDrtřte rlcspoň sjzonil
llsa}y. ktcré Již dn.3 lsou ccnoYa daloko dostul.
nější. nel kdysl. A lr drulrá: uesnrltc ro ooirtřoYrti sl rybáiskó uácinl řczintm orutl u- vÓ-oi.nenl ao sportoÝnl . Datl nechto trki ooctiv! 

-ů.
děla§ . pi? lrošú našim č8d3kým obchoontttn3 r!.bá}skými potř.brml. &teil -Dfó úiSi -oJl.aii
l_ Déčl. iakřkr mrevcnčl. udrlulí sklrdr r'Oznýci
těci_rrodivno3lt. bcr nicbl so tyM}-spoiaovcc -rc
obajde.
_ ._začlnám. . Yýblrlm Drutu3 dllv. o?tll aaocllniltvnt fothodnct! kc toltDl rýblÍ3kaho Dtllr.určctr sl D|'csn§. &!Grým druňcm rúatiilii
3portu__chcoae s! tabýYlla3 l. chytánlrn nr čctvr-
3- .mušl(u. čl J. nr lřDylkt. Dla aoto multmr o.1vybirall D.lul _ótrvový. mu§kový. Č{ vrhrcÍ_ Ďo.
Dollt_curl krrdému Dao Tšachntl drubl cyĎeřadYyoct_ Dtutu ú ltlDlného b.fibu3!. ncĎo rónklor.
|9''j(.9J lylP 

'sou 
daleko přcsně|§í. lchčl. lrvm-1.1ve|sl I nlavně leiich úno3nosl ořcvyšuJa vý.okounosnosl prutů tlafého typu. lich| užiyeli nrlt.llica -_ Dru,]ú_ brmbutových. zrčálcén|k ngbodal1.samozř€lmó kuDovlll oříUl dtahý onrllcký oruL,€noz..c€nt Dohybujc t m.zl 3{Ú rr 1500'KČ:v|me_-ll,. tG_ dnca vyrábl o ná3 tll ntkollt íircňDrvotřldíl _štíprné Druty. ktcrC ňapróiro-usooloř

9rvnr. íyDáŤ9ké .clroutky Již od 6' Kč. Jórr ró
?e,mena 9íuty d8C3.už _tnÁmé domácl tlrmy Jaró
íb§:iý"il 

tltréeobóržíto vo všccb odbómýcb

,*,P o'"o,,,1ijn!l, _iiůli]" oill lí!i.i.nřotli.ií.Ť

ťitffi 
f 
iiv.:$;íjfuiJi,řj[::1i 

j#j"ii.ifr

výzbrolnl §tanlc€ rybllř0 a §Dortoy§a

Praha lI. Lazarská uL l. Ptšte st o cenlk.

t.. V. sÁčku tet nlkdy nevažme těsné tkrnl§c.
lť;"iP"§"".Tn,Tlý""oŤ'';:| i §;iť 

í u váz 8t lc n toti L
?. Pbcl. aby_prul ptišct do'*uťtrého stl5tul

. ó: N!.cesty konané molocyklem. ulrládel orutqo alum'nlovéňo nebo brmbusového Douzdra!-
. .{. l'o skončení chytánl, osuš ptu! suchýmnaorem a.Drut.l pouzdro (sáček) pověs. aby úšoooDre.uschl{r. JeJ| prul zam7zaw od hlÍnv. otHlcl !e'p!ve mokrým hadrem a Dak tcorve súóhým.

.§. Prul fi oscňnutí rozlo' nr 
'édnotllvé 

dll,l zá1l(y_vynder| aby i ve §Dojc! mohl proschnouti

^, 
o. §poll(ll l zátlflr namaž sDcclelrrím loletLule, na mosazl oxydulé!

. 7. Nlkdy_.nepokládel prut nl z€m. louku. dokout&. na §tů|. do police! MúžJ !ói ieúáo-ibrřzlll. stoupnoutl naň a zlomltl.

,úk"',"§ii"ll1ť"l'i !1."Ť"" T[!ťť. ab, do navl.

... 9. Nepokláde| coolený piut po détcc Dřct v!.saxy. vahou 8€ piohno a rkřiví sel

. l9.. Duté oodběrákové ho|e niĎóu!ívet nlkrtr
Í,,i'ť' E,iiŤ:,1' íl1 iTii,"o". 

so;ii},' ;.; iiři

l,,t"Jii] 
jlR:!ii.,."l,:ť j}l,_"jT[,;tt"í.i.á*ý*fr |.Ív nebezpečl, že ll rlomíš-

,, rjí;"ť3'i|lť',|"3'ť .o,?"[ť, 
ro§Y r [eo,íra|

!q. qgÉ!' .spolk! ělsIou a vyleštěnoul
l4.. _Třídílný prut se spotir|e'ióciniiJ-rptCtra rozkládá opět počínarG S'piČt<-ou.---"'.-- -''---

_ 15. ,Přl to_zkládánl prutú drž 
'zn 

dřcvo. dkollv!8 spoikui Mohlo by 3e stÉtl. le omřoviiim
xrouce_nlm Domalu spo'ku uvolň'ujoš, i' ii-i;ňdii
ř;fi ',l'.urťff..,1h 

Rozložent,mr rc airi'la'dcii.-' ňl

*fl ř#|tiH jilLt;i""p:iii"lÍ;1;;
fi ói?ňTáTái*;;,".Hi'i"iť!o.i{r".|",o'HT.o§

(Pokraěovfur.l

vrbo. os.d, zsDot!.r|raýol.

§§}§(,
§
§
§
§
o
ť
§
§

§

,.TuPI§TKA"
alazená černi rrn-
ková káva v &o§tco

,,EL.ČA"
pat. čatoYá přípre-
va, otig. elirní čat
8 rum€m ncb citro.
Dem

§odoué rod,
a llmonád,

Vesměs
yý;orlI
kualltnt

české spo|etnottl plo pr0mrtl
CulC,nl. toťá3o, ú fiodrtnech

_ Trampská tDoňoval osada ..Zaoomonulýcb...
Praha.Stránělco, zve §rúečně §portovní vcřéjnosi
na_ llÍ. ]arní běh, kteď si koná s. kr;ětna
1938, v-Tehově u Ríč_an. pod vlalkou Tramp.-aíl.
tvazu. PrDDoslce: l. Startovatl miže'iaždi
§portovcc. _kt€rý nyní a lonského roku nebvl re--glstrován cs, A. A. U, start závodu za ka?dohopočasl o l0. hod dopol,. před resl. oana'Jlndrv.íde 

'sou 
též šatny ,ávodníkfi. 2. Záv odí ďáv kat.: &l mlížl. traa 6500 m. vklad 3 Kčl b)

'eny, 
1500 m, vklad ? Kči c) doiost l50í} m. vklad

! {§; d} tŤíčlenná družstve 65oo m. vktad'5 Kč.d._Ka2dý 8t8,rtuje na svdj účet a vlastní
noDezDečl v přípustném závodním dresu a muslae v každem ořípadě podřídltl Dokynu Dořadatel-
ttv.a.__{. ccny: Pívýcb l0 závodník0 i kat. a)
oDdrží ceny,^t. l...1-2 p6il{ry, ostatíl umělccké
pla.k9tyi _v kat. b) prvnl tH ženy k;ásné umě.
lecké plakety; v kat c) Dfvní pět- závodníkilqhě|ecké plakety: v kat. d). lrvni družstvo oo-
nár.. dalšl dvě drttžstvE plakety nebo vlaiitn
osada_neb klrrb, který vyšle nĚ'ťětšt poěet'zá-
yodnlk0, získÁ teanlovou cenu. ostatní 

'závodnícl
pez ohledu na umístění obdrží uDomínkové pl8-
kety. Podlnínka: Dob§hnutí do cíle. 

-5.- ý ti á t. 
-ál

mu§l. být| _zdvodníol nomlnovánl před siarienir j9dníň náhradníkern. vtiÉii aiiizstvď t<těie



Bábovlra rnezl lrarnarády.
Rudla měl svátek. Aby se děvěata nělak ,"po_wtáhia", pq

prosila tedna maminku, aby upekla bábovku. Maminka bá--bovku 
sice upekla i účel, iehož se mělo dosáhnouti, se dozvě,

děla, ale Anka s'Marií nesměly nikarn. V sobotu prÝ žádné
stuSné děvče nent mimo domov. Chtěi1-!i snad v neděli ráno,
nebo jenom na od,poledne, nic proti tomu nebude namítat,--Ňárdú byl převeÍiký, alé proti resultátu tak kontpetentuí
osoby není odvoláni.- 

lvtóila se tedy vymyslet přeprava bábovky na chatu, kde
s.' 

" 
-iďUótu -vióer 

lneta oslavii ona událost, Rud,lův svátek,--PÓeřáiv ludíž včetně bábovky, mile zabalené do hedváb,
ne-rrÓ-pip'íru a uložené do krabice od dortu, před obchodem,
ioe byt-zaměstnán karel. aby mu ceninu předložily s pros,
ňou, 

-0-oruiit 
Ru,dlovi ráno k šnid,ani. Přikázaly l to, aby ne-

ň"Í'tiuĎÉ Ěuzin, aby se s ním necloumalo a aby byl příle,
žitósti óapovtdajicl fbrmou uvederr v den slavnostní _ den

teho svátku.'-i<"ňi-ii*tlasil, ani okem nemrk, ale předem si sliboval

""iřori'pšinu, 
ttérou nelenom děvčatrlm, ale t Rudlovi pro-

vede.'-řiiFa".. zítra ráno v devět" při!ďt_e_ 1{n1 naprotl, _kluci,
A i;'iEil-ridirim. nepripopivnělérrr" křři Andula a Marie
přievukuje.'',36iatiii, bychom se a samozřelmě bychom ujel]-. zpět,"

řieii'i,odi; po ukonÚenl práce, koupit Karel ieště něco
rraia ia né-OÚi a irÚ*a na Vinohrady na nád,ražl, aby v sedm
iirŇ-iá-n. osadu. Onu bábovku přirozeně_ rr,esl ia,lro .svátost
Óiáíni. l"tit oZ mu dosti záležeio na _tom, aby bylq v řádné_m

řtlŇu'ó:ai"i?án"i.1n, kam patřila. Ne lak to děvčata určila,
ile tam, kam ii Karel chtěl odevzdat.-ifiyóňiiir.i,i-, utaúu u,tíkal nejdříve_ k _panu starostovl,
ni*r,ó"ii--ňiiáa-roeu děvčata tait ráda. žc ho ponechala

ó.iit,i-it"řt ó mtidence, než aby ho, připoutala k povinnostem

ilnžeil' ódévzdávaié mu bábovku vyřieovat:

Děučatat
- od Lóbla hedyábl,
hocha uám přiuábll

Ptgha L, Pllhopy, roh M ůrlIu
noi noc fuM pnd c rlahl lólby

t ra mp - §trana t3

§tarosta měl buchtu s vostudou. tá desetikačku lako pří-
spěvck na včerejší vopict, ty ses kochal nadějí, že zbije§
lednoho zvrhlíka a děvčata trolt nlají po radosti.

Tak a teď nevím, iak to nakonec dopadlo. Asi tak, lak by
to bylo dopadlo na všech chatách u těch, kteří to dnes čtou.
Ne-li hůře. ENA.

+
Tuhle lsem byl na Medníku. potkám člověka s plánem

prahy na krku, na kerej se dívá dalekohledem. lvlyslel
jsem, že je to špion a von to byl zatím Standa Niko-
lauovic na zěměpisné wcházce s Národní vísvou.

-Ków-+

- i"n,Ťllli'i:ii" hospodě za llašku rumut

- Jlme, už seš plnoletei, budeš vollt ....
- l kuš, tudlo sem volil červený a prohral 8€m

všechno l se sedmou! -old-<>

- Všimla jste si, paní správcová, že mladý Červenka
chodí až ráno domů? Pď prodlévá po nocích s lehkýml
děvčaty.

- Ale, co iich to vede, milospaní domácí. To von
se chce whnout štěnicírir. vždycky v půl druhý ráno
zaéinaii žrát, tak chodí raději po přednáškách a po
schůzích. -Ków-+

Povídá Jarda: Tak ho hledám v tý hospodě už po
§estý; esll ho teď v ní nenatdu, tak už mu tam dánr pár
íacek. vák

+
- co se stato vencovi, že mu uříztl nohu?

- Někdo ho nastrašil, že bude válkq tak si koupil
metrák cukru do foroty a kdvž žádná nebyl4 tak ho
vzteky najednou zbaštil. No a dostal cukrovku, otravu
krve a dřevěnou nohu. + -I(ów-

pádným důkazem o nicotnosti |idských osudů je místo
po zbořeném činžáku s oprýskanými malbaml pokoiů na
zdech sousedních domů.

František Šarapatka, malíř pokojů.

r.;ť,T3 §hl,""Ťii.lt 
" 
;i# 9§'Í",ť.,řří."Rii'fi"lfr'!: i,li§

Í-a.]'rČŠuř Ďviió ii n"raii"" to 
-tuÓltir poshl as,poň řádďek",

Patr §taro§ta ,e oerórine 
-ioipakovát, 

nř_9ce lenom t_ěm

tráňúm;-neai-ien Úii'prg_ n,! za nió věřit, ale konďně
jilii3; něCÓi Ó tio.púv-'Ke Stloml'j přine,se dopis, _ _ ."]á"-io'iáá pÓ"iOa;",-Í"i-ne- to lqrort říct, nevydržel

UJii|"zJ".i'-"ii'.i-řiÍ,'iáí'dlvča,ta z města, ta& iako máte vy,

Pražáci." odešel raděli' 'ř;;;i slíbil a samozřejmě, pochechtávate .se,
br;d eď ň;pody, aby si dal něiaký .crunl'j"§ dňfňótiň, rrovž .i ;an ;úióšta"inystel že se všichni

,rZ 'ur]"i"oioož-"li' Oó- 
",rrč' 

o-póinýctr. nápojů, vd3r,l do místnosti

;'r;ilrt,rdřkřlori dopň, 
-ie- 

kterému _btla p.řiložena deseti_

i"Ěfi.'řli 
-iir.o"ne,-j" 

Karel ani poděkov.at nemohl a už
fr;ř;; ř^osu. OuSoi,al se,-že ovšem dopis doruči oné slečně

ffii ; p"-"áái, á v ponOÉtí, iak ďečna slíbila, sama na osadu
iiiiiJae á pana staro§tu pozvou nelen do chaty na večer. ale

Áďii ptý tam zůstat tak dlouiro, jak len si slečna bude přát,
'lnanó-óoštai 

Ructa t svátku kýtici a v nt milostné psanlčko,
^lŘ"at",lióii-iiťstaiten Vašimi pozornos.tmi a tak rád
byiii-Váin' ř -výna,hiadil. 

Poceluil Vás celičkou a už při
řipomtniJ rii cňvfle, které spolu proáleme, se chvěti tou-
hou a radostí.--ňoonam Ýam rnnoho pocolů a tbám Vás,

V§ dobď ka,narád Kaztmlr.'

Ruríla řádil, nadával teploušú. hlrroák! a nemravů a nako,
o.i",r',iit"'rTá'r;l ;a; i"ň[;-r-iožé še hrozně řeůtal, Po detší

CÓÚr tcprvc r Karla vylczlo, žc:
Je lop§l degetikačka v taDsc,
pslna r rtrrosty,L iomu
holkám lo řlct rtřca r0
i vThnl cg firostovu &m§,

Do chaty jen dobrou žitnou kávu

,rPerolu"
a karo franckovku

Vychovatelka vede svěřené děcko po cestičce vy-
sypané pískem.

- Slečničko, píoě se musejí v parku vodit psíčkovd
na provázku?

- To je od ně| hezké, že se Dtá, když něco neví.
kdyby pobíhali ien tak. udělalt by potřebu na trávníček
a květinky. Ony by se spálily a botiěkám to tak ne.
uškodí. -Ków-

-old-
síěnu a na poillahu
hažd,é chaly
CHEPALEUM!

poollcrtc rrřerlplrrírr é t
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Vzpomím!rý.
,,... A když le štěstí unaveno,

tak si sedne na vola."

Bylt lednou tři kiuci, kteří hráli po ulicích písničky a živlll
se zpěvem. Pak byla jed,na malá franco,Ltzská vesnička ,,Man-glio", do které se tito tři potulní trubadůři dočundrali á mětl
se tam tak dobře, jak se lze mit jencm na francouzském
venkově.

Zaéalo to tím, že Bloud a já jsme šli ,,fechtit". Pěkně jsmo
,,oklepávali" jeden baráček za drulrým a hlasrtým ,,bonžúr'
|sme ořeoadávali nic netušící venkovany, a to právě v době,
kdy z oken zvonily lžice a vzduchem se tátrl,a vůně obědrl.
Přepadená rodina vždy ztichla a z nás se vysypala ona
perfektně naučená věta: ,,S'il vous plait, madame, avez_vou§
pour moi quel,que chose á manger _ je suis un Dauvre Tché_
coslovaque, je n'ai pas un sous - pas travail!" Po tonlto
dlouhém říkáníčku hádali jsme podle posuňkťr, zdali ním
Madame něco dá nebo zdali nás Monsieur vyhodí. Ale zpra-
vidla jsme dos,tali všady něco a tak za ma,lou hodinku isem
byli oba řád,ně nasycenl a ještě jsme přinesli ,,baštu" čekají-
cimu Faunovi, který se styděl jít s námi žebral,

Byl to vÝbér z mnoha jídel, neboí já i Bloud jsme působill
dobrýrn dojmem a tak mimo množství chleba a různých sýrú,
přinesli isme vždy láhev vína a pravidelně jsme bylt ,,vzati",
nebof na mnoha místech ism€ místo jídla dostávali napít
Bylo to moc dobré a hlavně, že jsme se s každým doroz-
uměli. My dva jsme francouzsky uměli jenom ono říkání
o jídlo a pár slov, vztahujících se k tomu ,,jsem hladov".
Mluviti v množném čísle isme vůbec nedovedli, ač isme vždy
žebrali ve dvou. Zaiimavé ovšem bylo, když poslouchalící po
skončeném říkánl se nás něco tázal a snažil se dát se s náml
do hovoru. rróot byl přesvědčen, že mluvíme dobře fran-
couzsky a nry pak už znali ien ,,non" a ,,oui". Ale n,ikterak
nám to nevadrlo a s těmito dvěma slůvky jsme vycházell' čestně z každé debaty. Také bylo tehda marné vykládat, žc
tsme Cechoslováci, když to ien tnáIokdo věděl, co jsme za
národ, pravda, ve větších městech to věděl kde kdo, alo
l tam byla znalost zeměplsu nepatrná.

lsme se
Lotes. l

po skončených hodech a dvouhodinové válendě ve stínu
me se vydal,i do druhé, Ještě šťastnějšl vesničky iménemdo druhé, Ještě šťastnějšl vesničky iménem

lalcko a bvla iďtě menším hnízdečkem nežotcs. Nóy|a dalcko a byla iďtě menším
esnlěka předeš{á. Bylo leš,tě horko a takvesnlěka Bylo leš,tě horko a tak Lotes vy§,pával.

cekali isme proto ve itínu až ten ,,permutrák" na ne i trochu
na nebl ttochu zaleze a potom isme šli na náves, kde tsmona nebl ttochu zaleze a potom isme šli na náves, kde tsmo
nesly náměstím známó francouzské melodie ,,Sous les tottsnesly náměstím známó francouzské melodie ,,Sous les totts
Kolem nás bylo pl,no kluků a nikde žádný gendarme, žádná
uniforma zákotn.. ,,Což abysme to, klucl, zmáékln bady návsi? Vzduch ie
úlstet .. ,"

,,To bychom moh,lil" Naposled isme se rozhlédli a tiž se
, so v kašně umyll, abychom se mo,hli dťrstojně representovaťl.
de Paris" a ,,Marjú". Kolern se sběhl,i snad všichni obyvatelé

. a kÝženÝ úspěch se dostavil, Bloud se mistrně proplétal mezi
lidmi a dávale pozor ňa ,,zákon", vybíral do óep,ice. Pře-
bráli isme a přezpívali a vytáhli dále do u,ličok, doprovázeni
yytrvalým a nadšoným obecenstvem z náměstíčka.

Dařilo se nám tako nikde tlnde. Okna se otvírala a do
u,tičky na naše hlavy se sypaly v papírkách zabalené peníze.
Méli lsme pochopitelně radost a řádil,t isme proto iako nikdy
Dředtíru Bloud se usmlval, že mu ie,ho malá očka ncbylo arrl
vtdět ve tvářích, a tak lsme vítězoslavně pokračovali, hrallcg
l zpívaiíce, celou uličkou dolů, až lsme stanu,li přgd vět§í
&rryou. Vyhráváme a tá vznětlivé znivám o láscó Marit a
dívám se vyzývavě do oken a - náhle všichni bleskiicm
okem po zemi.

Byl_ tsem ng'rvchleiší: veliko,u robinsonádou, která by ne-
zahanbila anl Pláničku, isem se vrh| na zen, nechávale zpěv
?pěv€ry. Ležlm na zemi a směii se. Nade mnou stoji při§ko-
čivší Faun a Bloud. Lidé kolem se smějt a myslí si, žo to
snad patřt do ,,čísla", ba i Faun se tak řehtá, žě není'mocen
slova" zatim co lá ležím na zemi a rukou lovím pod sebou.

,,Máš?* wrazl ze sebe Faun.
,,Mám," odpovídám celý zarud|ý námahou l překvapením.

uše co potřebuiete
Vám prodá starý traper

Rath, Fraha l.,
P t l k o 0 J 27, D a r ó r

_,,tlrai. vole,' šíouchá mě Faun; zpustíme proto hned ,,Ita|-
skou snrěs". Kongčně jsme dohráli a rychl,e lsmo z laikavó
a pohostinné vesni,čky Wrazili. abychom byl,i samL

"Kolik le to?' ptá se Faun, ,,as{ paC:sát, viď?"
_ _,,Počkei, iá sám to nevím urěi.tě," a salrám rukou do kaps%
kde mám zmaěkaný záhadnÝ papírek. vytáhnu iet na světíó
boží a trned všichni třt naň kulíme oěi. Narovnám to pomalu.
Jalrsl slavnostně, a tu se na nás směje krásná, milá štofran
kovka.

,,Sto frankúlt" _ a kluci mě radostí nakooli. Klimt.

- Tuhlo tsem zastavll vtak co lezdí na §ázavu
- A lak lsi ho dopravll do zastavárny? -old-+
- Tatínku, co Je to byrokracle?
- Jak bych tt to tak nejlip w§větlil... To máš tako

asl takhle: za dvacet let bude§ ztalý k ženění a zllna
dostaneš rrýměr, že máš 

"aplatlt 
dávku z věna, kteró

lsl dal své vlastní dcerce. JKów-
+

V Neukólnu pď muslll po§třílett všochny lenty.
Vstekllna?
Ne, ato ratlíček pana Sllberstelna se v nocl ollvizú,

-{vor-+
Mezl studenty.

- víš, že komenský doporučoiit trlaca.n* ra§ovou
ělstotu?

- Yážné,leště štěstl, že fašistt nečtou knížky, ty by
z toho nadělalt sensacl. -Ków-+
- vá§ §yn už nechodí do obchodní akademle?

_ - I kdepak, vyvolal ho profesor přl národním hospo.
dářství na definlcl krise a on odpovědél, že le to zio-
zlvélý železnÝ zákon nabídlry a poptávky. vyloučill ho.

Trrrrrrrrlclt
v§.qhno co Dotřebulatc ml pto vír ngrlcvn6tlt r nerlcplt

Sport Eichler, Prah ltl., Belcrcilifio lř. s
Tolcto! 

'0l 'l 
Tclgtol íOt tl

lumborlaky. cblcbníky. totny. §tany e v§echno vúbcq
Tak Dřtďto. uebo r| Dlšt. o cenítl

ze školnlch perllček
Marconl vynalezl elektrtckoil žldll.
sultán nosí na hlavě turbinu. -Ków-
Dvě srdce v taktu % =tut, žena adomáct přlůet.+

Delegaco nudistú věnovata náčelníkovl zulukafrfi
z dlvokého západu uniformu, nebot on sl v nlch velml
libuje. velml vtipně bylo vyřešeno umístění ktikatcho
zulukaferského znaku. Je to muž s laternou, který vi
vzdálenostl tří kroků sleduje obdarovaného'a promítá
mu klikatlnu na obnažená záda.

3 ilntnnřgm §i tltleln lll0ilglll, §mailigm §0, nfl finm igfi8lll 5



Slovo 1 Kč, tučně 2 Kč. Předplatitelé
E0 h a 1.60 Kč. Inserty v obchoduí

úpravě podle insertní sazby.

ÚŘEDNICE, miluiici vodní sporty, osm-
náctiletá, hledá kamaráda, který by ii po-
rozuměl. chata vitána _ kanoe vlastní.

Zn. ,.Merita" do adm. t. l.

nLEDÁlYl cflLAPcE do 30 let. s vlastni
ctatou. Podmínka; Sportovec a milý ka-
marád. Zn. ,,Každý za své" do adm. t. l.

BANKovNi UŘEDNÍK, 25letý, hledá se-
známeuí s kanrarádlrou. sportrrvkyni, iež
umi plavat. Dopisy s podobenkou na

značku -Kamýk" do adm. t. l.

STUDENT hledá skromnou dívku na ne-
dělni trampy. Studentka vitána. Pozděi|

canoe. Zn. ..Student" do adm. t. L

aLEDÁM tIocHA do 23 let na nedělni
výlety mimo Prabu. Zn. ..Yeselá dívka"

do adm. t. L

NAJMU CHATU. Voda. les. Zn. ,,Kde a
kollk" do adm. t. l.

K0UPÍM ZÁNovNÍ STAN. Zn. ,,Popis
,____a_99!ď_{q_ gdm. t. l.

VELOCIPEDY, VONDŘICH, závodni,
polozávodní, cestovní balonové. všech
značek, neilevněii. KarIin, Yinohradská
tř. 9, Smichov. Palackého 23. Telelon

č. 300-32. Ceník zdarma.

Uýstraha
Strmá ie dušinky
cesta k boži bráně,
vine se, plete se
do nesmirné stráně.

Neni to makadam
lsou na ni balvany
l bohatí pěšky musi talu
pánbůh ie nestranný.

čím lezete výše
tím cesta je užší
hodi se ien pro lidi
konstituce sušši.

A zima ie -až mrzllou ušl;
v Adamově rouše
představit se sluší!

Ovečky Páně,
lézt do té stráně
za velkého mrazu
snad nelze bez (lrazl,

upřímně vám radime
s této kazatetny
pouze cvikem dennim
cíl ten le dosažitelný.

staňte se členy
táborů nudistů
vstupte do
klubu alpských turlstů.

-slav.
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osada a velikonoce
Sta,lo se to loni. V osadě bylo živo

jako obyčejně v sobotu bývá. Jen tro-
chu víc aprovisace se přivezlo. Jsou
totiž velikonoce, to znamená, že domů
se pojede až v pondělí večer. Helena
přijela také. Veselá jako obyčejně, ale
v očích přece jenom nebyl onen lesk,
který tam byl jindy. Odemkla chatu,
rtevřela okenice a zaíidila vše tak, jak
obyčejně dě,lávala _ totiž ne _ nikdy
ne sama, Dnes někdo chybí. tlonza vždy
potnáhal vybalit ,,bac,áž". SmáIi se přl
tom a -- llelena byla šťastná. Nyní dělá
lrrdinu. Nechce, aby na ni někdo viděl,
že je jí do breku. Že ten kluk pitomá
zapmněl na osadu, na kluky, wol]ey,
kytaru a ony krásné večery - pro ji-
rtou. Helena r,í, že není santa ženou, alejistě jen ona sanla dovede Honzu po
týdenní dřině rozptý|it.

tlonza je soustružník. Dře jak mezek,
ab1, n,,o1-,' v sobotu dát mámě na živo-
bytí pro sebe a tři nrladší sourozence.
Po večerách shání .,fuškl"' a proto se
s Helertou nrálo kdl, 

"16',o' 
ve všední

dny. Zná tu dřjnu. Helenu si vzít ještě
Itemůže, dřeli by bídu oba. Tedy až
pozděii. Vždyť se mají rádi a neutekou
si. Alespořt Helena ne. Až dnes!...

Na nádraží nepřišel. jela tedy sama.
vždyť on určitě přiiedel ye vlaku však
Tonda i Vašek i Andula jí řekli, proč
nepřijel. Nastěhovala Drý se k nim domú
slečna .,na bl,t". Prý z obchodu, a tuprý Llonza denně čeká a chodí s ní
domů. prj, se s ní dobře baví a snrěje se.

Tedy přece. Přece jen zklamání. Prí,
karnarád. dobrý druh a osadník. Tak to
bývá. Ale nač slzy, Musí by',t silná a
rrmět se s životem rvát, Je-li ona ,,sleč-
na" Iepší než Helena, přeje ínu ji, ,ale
alespoň něco moh,I říci. Rozloučit se a
zachovat se chlapsky"

Vše pro tramping a. sport

Hořejší
PRAHA ll.. Lazarská 1

večer se sklání nad osadu, v okneclr
blikají světla a tlelena je sama. ,pláče,
Bez zlosti, bez zloby, Jen srdce ji
bolí a tak divně se svírá. Nemá nikoho.
Ani rodiče. ,an,i sourozence. Měla jen
tlonzu a ten -. Nedomyslela. Blíží se
kroky. Teď je slyšet i zvlk kytary. jak
jí někdo zavadil o tvrdý předmět. tle-
lena pozna,|a tlonzu. Chystá si slova
výčitek a zatim:

,,Ahoj. tleleno, tak už jsem tady. Ne-
nroh' jsenr dřív. Teprve když mistr ode-
šel, moh' jsenr ti dodělat tohle. K veli-
konocům ponrlázku. Je to hrubý, moc
jsetn se s' tím nemoh' piplat, ale snad
si do toho budeš moct dá|šití nebo ty
tvý ženský tretky,"

ByIo to plechové vajíčko. Honzůr, vý-
robekadárekzlásky.

tlonza kamarád, tlonza osadník, ne-
zklamal. neumí to. Je to hrubý, neotesa-
ný kluk, ale člověk zlatého srdce.

O té pohádce o ,,slečně z obchodu"
se už nemluví. Je to řlonzova sestře-
nice ,Běta. Chudá holka, také vděěná za
vlídné slovo. A k tornu z venkova.

Karnarádi neklamou. Pod modrou ob-
lohou a ve vůn,i lesa zapomenou na
dřinu celého týdne a kaž,dý z nich ví,
kdo komu čím ie. ENA.

Protl Reuma - ischiazu,
dně, chorobárn

naše léčivé
střev a srdce
5aje. Pište:

VELO TRAMPING. Yše dodá, opravy
provádi tlanousek, Žižkov, proti sokolov.

Potřeby, torny,. miče. baterie.

OIIATY všEcřI ROZMĚRÚ na přání
záiemců na každém mistě od pikovic až
po Žampach levně a odborně dodá Alois
Marek. sklad dřivi v Borku. Jílové
I Prahy. I]ptně hotová tesařská práce.
v Borku ye §kladu chata k prohlédnutí.

pište si o rozpočet!
iooE-.ŘĚFl- nFŇtrc D.oti ;t""úi":
Telelon č. R. F. 1163, Podolí, Riegrova

u1.68. Plná záruka.

ktucl a děytaial
Doporuču|eme Vám krásný a praktický sporák-ŘetoiOl na kterém uvařite výborr,ou držtkovou

oolévku períektu.
li sl nuoete mazat chléb medem, tak dejre p9,

zor. aby iste si neumazala svou pěknou _blú-
zieřu, Ěteiou si ušíiete z laciného pracího hed-
vábl od Liibla.

Krainé roto ze Včely ie levné a vydrží Vám
po celý život.

ttarmonliru od řlospodskýho a kytáru od Langra,

- a máte veselo na osadě na věkyl
Trápí-ll Vás nuda. vemte si zajímavou knihu

Jéan Cassou ,,Pařížský masakr". a máte Do
dlouhé chvíli.

Nezapomerjte na dobrou kávu Perolu a čat
v kostae Elču - 

jest to něco pío Vás.
Uvědomte sl, že všechny íirmy inseru!ící \,'l'íam-

pu Vás obslouží bezvadně, levně a k Vaší
plné sDokojenosti.

Abychom vás mohIi zásobo§at i dalšimi vtipy,
lileíaturou a prostě vším, co potřebuiete a žádále
od Vašeho časopisu, musíme ,,T R A M P A" toz-
šiřiti, nlaste se k nám a vůbec

A. LODR, PtahaII, Četnó ul,

C-moll:

Grafo-psycholog
pfoí. G.il§soN
Praha Il., na Poříěí 17lII

též písemnět

Petrk!lče
květy isme trhali v lese
byla iich celá kytice
když isem li v náruč bral
květy isem roz§ypal
voněla pryskyřice
byl večer když isme domů spěli
na květy isme zapomněli

mamlnko
ien tenhle ieden nesem Dro vá§
llaně co na ňadrech uuá"._aruu.

uzpominka
vzpornínka
te pestrá silnice
nad níž se bělásci honí.
Vzpomínka
!e parník v přístavu,
když po třetí zvonec zvoní.

Vzpomínka
je smutné ruky stisknutí,
rozcestí s milníky stranou.
Vzpomínka
je smutný šáteček,
ienž mává své:

Na neshledanou...

Isoorlovní dům

llutúilq
Prahalt..fodičkoyo 8.

po§ílciíe pŤGOploín€I

Malý oznamouatel



Prvé z téch, které došly. chvile roziímání
Shon práce, vystupt"tované tempo, hrczba válck, kata-

stroiy, n,ernoci: vše pťisdbí ita nás, na naše city ničir,ě,
stáváme se v ji,sténr sml,sL,u otupělý,rni a přestár,áme .se
zlobiti. události překotně běží za scbou a tJ, stárneš
rychleji, než tvoji předchů,dci; vidíš nedávncu strašlivotr
minulost hrornaclného vraž,déní, vidíš pi'ed sebou ka;ždotr
chvíli vyšlehnorrti plamen jlště straš,livějšího x.raždéní,
žiješ v nejistotě a n,ervy jsorr bičovány den ze dne
k úplnému prasknutí,

s jakou radostí utíkáš jednou v týdnu pryč, cialeko
ode všelro shonu, ode všech sensačníc;h zpráv a hrozeb,
utíkáš do milého přítmí a ticha lcsa. Tam nalézáš vše
tak čisté, nezméněné, vždy tak milé, přívětivé. Rozumíš
nříro,dě, neboť jsi s ní src,stl. Y ni na|ezI jsi vždy klid
duše, myšlenky s,e vyjasnily a stal jsi se jiným člově-
kem. - A v té přírodě je v tichu ponořena ,,tvá" osad,a.
Je stále táž iako před deseti lety. Tenkrát tě vítala jako
divokého kluka s ,bouřlivou krví a dnes tě vítá stejně
mile a vroucně, ale iiž jako člověka klidného, znalého
žtvota a .otužilého bojem o chleba. Tenkrát před deseti
lety jsme byli ještě zaníce,ní idealisti a ronrantikové,
kteří hleděli na vš,e růžové, vše viděli krásně. Doba zlá
ukázala nám své zuby a rázem zničila v nás vše krásné;
nevěřím,e iiž žá,ďným slibům, vidíme, že snění se nevy-
plácí a romantism.us se proměnil v drsný boj o život.

Jaké ,nezapomenutelné večery v kruhu kamarádů, kcly
stěny gfiialy se chvějí našim smíchem a jsou němými
svědky našeho zaponinění. Yycházím před chatu a hle-
dím do černé tmy. Qož to n,ení poesie, to ticho kolenr
nine a ta samota? Přivírám oči. A z dálky, která mění
skutečnost v sen, slyším podvědomě jakousi melodii,
která ke mně mlur,í řečí nevyjádřitelnou. Jaké tajemství
skrývá tato noc? chtěl bys, aby tě pohltila do svého
objetí. Možná, že bys objevil tajemství, jež té tak vábí
a ]áká. -Smích z chaty tě vytrhuje z romantického poblouz-
nění. vkr,očíš a zasedáš do kruhu kamarádů. - řlovor
ustal a ticho je rušeno jen šustěním karet. Oddali jsme
Se poŽitku ,,pokra", xt némž nalézáš romantiku dávných
zlatokopů divokého západu. - O. V. H. -+

Básnicltá
slušně zaťukala Bída
na pokojíku mého dveře.
Dříve však, než jsem řekl volno,
proklouzla klíčovott dírkou,
spadla na podlahu
a roztloukla se na tři desetihaléře.
za néž mám zaplatit
stravu, bYt a děvče, 

-slav.
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Do chaly, na ee§íy, nechod'le bez 
,, E íD T 1r 

.:
tlirrrrrrolonové rleslcgl l

Pro zdraví,
svěžest
i krásu

ickýJog"",JOT0
a ostatní výborné výrobky

RADLICKÉ mr.ÉrÁRNY

-Citování 

článku neb statí dovoleno pouze s urlánírn pramene..]
tram


