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Ročník HL — Č!s!o 3— v Praze, dne 15. tedna 193Í. — „Trampa" rediguje s redakč. kruhem i(arei MeMšek, 

spravedlnost! 
Rudé plameny bezohledně šlehaly 

do výše temnou zimní nocí, ozařujíce 
širokým obloukem skoro celou malou 
vesničku, rozprostírající se nad mě-
stysem Davlí. Byla neděle večer. 
Hrabali jsme se za zpěvu písní ;ia 
nádraží do Davle na paciíik. Spatřili 
isme na vzdálenost asi čtvrt hodiny 
tmavý, hustý dým. Přidali jsme do 
kroku. Vyběhnuvše na vršek, spa-
třili jsme vše a proto klusem jsme 
spěchali k místu, kde jsme již pře-
dem věděli, že je nás zapotřebí. 
V pěti minutách jsme byli svědky 
krásného, avšak zároveň krutého di-
vadla. Došková střecha malého ves-
nického domku stála v jednom pla-
meni. Asi na padesát kroků od 
hořícího domku stála bezradně sku-
pina vesničanů, z nichž jeden hořečně 
prohledával kapsy svých šatů. — 
Nemám, zvolal po chvíli a rozběhl 
se zoufalým výrazem ve tváři proti 
dveřím hořícího domku. Marně lom-
coval dveřmi, které svíral těžký 
starodávný zámek. Udýcháni doběhli 

jsme k místu, když došková střecha 
zachvácena ze všech stran požárem, 
se pomalu sesouvala. Ve chvíli 
věděli jsme vše. Chalupnik se svou 
ženou byl na poli, když se dozvěděl, 
že mu hoří obydlí. Ve spěchu ztratil 
klíč od zámku. Po několika marných 
pokusech vypáčiti dveře, kde mimo 
všeho majetku se nalézala též šesti-
letá dcefka, se několik hochů roz-
běhlo přinésti kládu, pomocí které 
chtěli dveře vyraziti. — Kluci, hej 
rup! zvolal jsem, a celá naše parta, 
čítající 9 osob, se rozběhla proti 
dveřím. Ani nám se však jinak ne-
dařilo. Počkej Sane, už to mám! 
zvolal v tom Harry a vyňal z kapsy 
revolver, dvěma ranami oddělil zá-
mek od dveří. Kopnutí nohama a 
vchod do hořícího domku byl uvol-
něn. Nutno poznamenati, že dvě 
okna domku byla zamřížována. Jako 
rota šílenců jsme se nahrnuli dovnitř 
a než přinesli kus klacku na pomoc, 
měli jsme mimo malého děvčátka, 
skoro polovinu nábytku v bezpečí, 
venku. Jak jsme asi vypadali, si 
každý dovede představit. Začouzeni 
dýmem a zmazáni jsme si připadali 
jak imitátoři černé Sepiny. Ohnivé 
jazyky zachvacovaly stropní trámy, 
když jsme vynesli poslední pytel 
obilí. 

Když bylo vše venku a domek 
skoro v zřícenině, přihnali se z Davle 
polykači ohně v podobě hasičů. 
Ovšem že úplně zbytečně, nebof z do-
hořivajicích trosek se nedalo již nic 

zachrániti. Se slzami v očích děko-
val nám chalupnik za vše, co jsme 
pro něho učinili. Několik jiných, hor-
livě vykládalo četnickému stráž-
mistru, který přijel na „hasičáku". 
o celém našem postupu o záchran-
ných pracích. Chystali jsme se na 
další oestu, když nás zastavil vy-
konavatel zákona a rázně žádal na 
Harrym zbrojní pas. Hej rup, spra-
vedlnost! Harry ho neměl tak jako 
ho nemá mnohý z nás. A už to bylo. 
Za asistence osmi hasičů a četnic-
kého strážmistra jsme se vezli jako 
rota Leciánů do Davle. 

Celková bilance naši odměny: 
Zabavení dvou revolverů a nožů. 
Vyšacnutí nás všech na stanicí 

v Davli. 

A nyní očekáváme rozsudek 
ohledně přestoupení zbrojního pa-
tentu. Vlak nám samozřejmě ujel a 
do Prahy jsme se došourali v pon-
dělí ve tří hodiny ráno. 

Viďte kamarádi, že jsme rádi, že 
máme spravedlnost! Spravedlnost 
nad vše! 

Ano, Franto Šerife, již nejsem proti 
Tvým článkům. Chápu nyní úplně 
Tvé správné přesvědčení. 

Na chudý lid holt musí bejt 
přísnost! 

To nás však nemůže odvrátit od 
toho, aby jsme jako kamarádi činili 
dobro, za zlo! 

San Diego. 

K D Y ž K A M A D K Y 
T E D Y O D V Ý R O B C E 

V E S E t Ý H O 

— Poslechněte, furt 

cérou. Chcete si ji vzít -

— Nebo co. 

lezete za moji 

- nebo co? 

S o u d c e : „Jste vdaná?" 
S v ě d k y n ě : „Ano, dvakrát." 
S o u d c e : „Vaše stáří?" 
S v ě d k y n ě : „28 roků." 
S o u d c e : „Taky dvakrát?" 

PRAHA - Jáma. 

Dandy. 

Čéčp, u ná s vdomě byd!í v prvním patře pan Fialka, 
v druhým pan Karafiát a ve třetím pan Pomněnka, a 
přece to v ceiým domě smrdí po česneku! Dandy. 

— Víš ja&ý /e rozíft/ mezi autem a 

eíeAŕrŕ&ou? 

— JVe. 

— 7*a& patřeme ŕecfy pěš&y. 

„Dyž mě stará nechala, 

skočit ze skály!" 

„A co tě odradilo?" 

„Ta vejška" 

chtě! jsem 

—šeíe— 

— Tonda Piků má v bondě dva kráiíky, a!e to mnseí 
bejt ňáký děsný itamendři! Po každý, když tam přijdu, 
tak maj červený voči. [ord. 
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ZMaz írampíngu a tábořen! v přirodř 
jje t bema k a ž d é m u př ís tupné diskuse v rámc i 

n poMaďm pražshútň trampů 
M c r g h e n a s e v e č t w n e h ú n e ! e ú n a ! 9 3 ! v 8 ň ^ a v e í e r 

v M o d r e m s á ! e r e s ! , ľ C i s t a , S m í t ň e v , $ ! e ! á n ! h a v a a ! 

Hádán í o t r ampmgu , časopise, scéně a pod. — Př i jďte všichni 

bez i s kytarami , v t rampském i v civiiu. 

V s í M p s a m o z ř e í m ě v o h a ý . T. V. D 
V denních Uštech byla otištěna zpráva 

o chystaném zákazu táboření v lesích a 

nastávajícím ostrém postupu proti tram-

pingu. Senzační doklady o organisova-

nosti tohoto tažení proti trampům budou 

předneseny na potlachu pražských tram-

pů dnes ve čtvrtek 15. ledna v Modrém 

sále restaurace „U čísla** na Smíchově. 

Dostavte se všichni, j imž záleží na tom, 

aby útok proti trampům byl odražen a 

kteří chtějí být dokonale informováni 

o vlastním jeho účelu. 

V poslední chvíli upozorněte všechny 

trampy, že je jejich povinností dostaviti 

se na potlach a připraviti se k odražení 

útoku pad ourů. 

DěÍHÍk Haveika byí s rodinou u příbuzných na 

venkově a když se vráíii, naše! na dveřích ce-

dutku: 

„Došei vás platební rozkaz na daň z příjmu a 

poněvadž vám nemohi být doručen, byi vrácen 

Okresnímu úřadu pro vyměřování popiatků, kdež 

si ho t; dýko! i v můžete vyzdvihnouti." 

Haveika še! na Okresní úřad a tam mu řekii: 

„To jdete brzo, to bude pěkná pokuta! Ale jděte 

k panu radovi Vostříhaiovi." 

Haveika jde, na dveřích pana rady je iístek: 

„Jsem na dovozné . " 

Haveika přilepí na dveře iístek: „Vy mi můžete 

kraje vajs viízt na záda a za tím účelem si můžete 

kdykoMv ke mně přijít do bytu." co. 

Povídal tuhle Sonny-boy svému 
tatíčkovi, AH Johnsonovi v bio Svě-
tozor (reprodukováno na strojích 
Western-Elektric): 

„Hele, f ort, máš mě rád? — Co 
říkáž? Že jo? Koukej, tak mě furt 
nevotravuj s těma blbejma písníč-
kama . " 

Úzkoprsé morálcé paďourské dopo-

ručujeme vřele k odstranění této vady 

Hydiko-bonbony. Bližší v Listu paní a 

dívek. 

Jukaiiim. 

K rozšiřováni „Trampa" 

Podie uveřejňovaných nových objednávek je vidět, 
že „Tramp" po převzetí Trampským vydavatelským 
družstvem získává nazpět sympatie bývalých svých 
čtenářů. Je to radostný íakt a stáie se musí pracovat 
pro rychlejší zvyšování nák!adu. Není to starost samot-
né administrace a redakce, nýbrž všichni čtenáři mají 
napnouti všechny své síiy, aby ziskaii pro „Trampa" 
nejen své kamarády-trampy, a!e i ostatní miádež při-
táhii „Trampem" k trampingu. 

Pro osadní koiportáž zimní doba není příiiš příznivá, 
přesto však dociiují některé osady dobrých výstedků. 
Příklad „Čtyř z Bartheimesu" a Šeieho ukazují, že je 
možno pro „Trampa" sehnat tisíce nových předptati-
te!ů. Bartheimesové jich sehnaii již 77 a Šeíe „Tram-
pem" přímo zapiavii Cvaiy, neboř „Tramp" tam již 
odebírá 19 předpiatiteiů. 

Ceiá řada jiných kamarádů je násieduje a získávají 
stáie nové čtenáře. Zátěží ovšem též na tom, aby kama-
rád, získávající nového předp!atitete, vysvětiii mu po-
vinnost správného zasíiání předpiatného a nepoškozo-
vat viastně časopis náhodným a vnuceným získáváním. 

Žádejte ve všech hostincích, M všech hotičů, aby si 
„Trampa" předpiatiii a hiaste nám hned jejich adresy. 

Přičiňte se, abychom vás mohH co nejdříve překva-
pit! zvětšeným a rozšířeným íoratátem „Trampa". 



g^zavŕeŕičAa; 

světoběžníci, 
VysKďŕŕŕ Ao z /a&riAy zrovna na ié/o, ŕaA Ha zača la , 

Ady s/ance /5prve počaio na o&/oze sM&ovâ  AorAoz: 
iazezz. Pý/ &ez znísfa /e věc sma/ná, /ragicAa, &oiesiná, 
a/e přece se vždy snáze szzese v ieiě, zzež v zizztě. Pres 
íýdez: vyAiepzreie Aaiéř 2 raznýcA aze/ozzšAzz, ri/. šme/-
diAzž, sežezze s ť Ha /en so&o/ní čandr Ha Sázava ne&o do 
PrtMM?;;, Ha camp „ČervenéAo psa", ne&o do „Peze-
/menzzé", sazzzozře/zně pod s/azz, /ezzozzz pod sra;i, poně-
vadž naš nezamM^MHý /e s/anař z zzzz/zzo.s/i / ze zasa^y. 
/ednaA, na cAa/z: nezz: peněz, není všaA azzi zza7ady /ezdiŕ 
s/afe do /ednoAo zzzís/a, &yf Ayia ^ra/íHa se&e Arásně/ši, 
sranař /e /zzMÁ*, siazzař se mast čanďra^ /ezdí pod s/an 
0% časnéňo před/aří do paz^nt /esené, M y až iozzAí: 
še</z'v: prvzzízni nzraz^y, /ezz /rošeA z:my se přespí po-
Aos/zzzsAy a Aaznazádzž z asa<̂  /po Aaždé /inde/ aneAo 
po AaspoJae/?. 

/ednoa sŕyšŕ, že /e Ara/, Ade možno ceié řé/o zadarmo 
zfrav/ř, Ara/ pazzezzsAý, dzvoAý, zzživíš se zzzavz;z<;rz/z raAy, 
zza/áAzzi se, Aoaš/* &orziveA a o.szražzzz, 0A0 naiíčiš, Ará-
iíčAa cAy/neš, os/a/zzě, znzízzze CoMa, oz/p;*zž.sAzzezz;e /ře-
Aas AoiozzšAa, /soz: /azz: ^ľayíny sveřepé /aA'o v Coiorada, 
za /ři dny čřověAa zzeav/diš, za/o medvěda ne&o W/ca. 

PodAarpa/sAá Pzzs. 
Sřaa, AoiiAy, /ozzzzz, dvě iři Aozzsezvy do zzi, pzľzzz sii-

nice, veřfone; na výcAod, nás přz/me, /deme a /deme, 
spíme v seně, po s/oAácA, cAy/áme az:/a, že&rázzze o /id/o, 
/a a iam si zapnzcíí/ezzze, aAy se žířy nezArd/ziy, a za 
zzěAoi/A </;zž /sme na mis/ě. 

Viděii /s/e všecAno, v/Aa i medvěda, za/:'čAa /s/e zzio-
viiz, e/̂ e&a a mfé^o na sa?aiírA vyže&raiř, čeŕníeí a /za/-
níeí vas A poněvadž /s^e až s^oro v erzrně, 
naros/íy van: vě/š: aš/, oč: se va;n vře s'yAaWy než 
</OHM za PraAoa, v ře&ce vom ;:a&o&/naí ;aoze/j. /sie na 
osvo&oze;;éa: Síove;;sřa, na /eňo ne/zazši výspě. ProšK 
/sře ť/é</;'nam?, /re/?ž ďe/áaee /e ^os/eí a AonrasovAn. ÍMé 
ne;aní an/ ěísř, an: psaí, ží/: aa árovní zvrřere, Jřoa ne-
//ďs^y or/ sřnn^a </o Ženy, přeř/ěa-sné zesřaríé, 

zí prsa, ďž/ě na záďecň, na poře a z poře, degenero-
vané řypy mažä za síoí^ea: a žMa-^rěmara. /(ořa?%a, 
^ořaíAa. C//;an/, ša/r a M/ýf/: eesf, z&a&ěří, zío-
dě/š/í, zoa/aH a s/a^e ňoněn: s mísŕa <za mísío 
aaŕonzaŕfm-čeŕnŕ&eH?, Aŕery ani neví, co ďěřa, Arerý řov: 
/M: sře/ně /a/co švec ař/ěM &o^y. 

PoznaK /sŕe zav^ý /anaí/sn; Á-íoi'/jaJ;;, H</é 
v /amacň a pe/ešíc/z, aŕe Aosreí /e na ďé<//Hce, brašna 
Mova s^av&/čAa, eeM r/řevěaa, aa'ľOí/<)p/saf/ pazaa/^a, 
paz:ače^ sro/í na \'yřezavané, maÍMY'^ami zďo!?ez:é 
re/ně, s níž ňamísřo aěení Alr/siova /?azr '^raíaě ďo 
íz;pýcA Mav po/íŕŕcŔoa den:agOáä, ceM ví' J'eŕí n /eňo 
HOA&K. 

če/H^a vys^řá/aí česArý, /saze svo&oďzH.' 
iVaše ářaďy, naše v Mí/a, naše š%ofy, naše AzzsňsM ŕra-
í/íce, naše národní Ardosr, naší zzezaazé.sz'Hazzí. naše &i'ř/a. 
naše f/na, naše aerop/any, naše naší E/fíHgří 
a Rrozzzaarší/. 

Ó, svo&o<Ď:á Síoveněá:o/ 

/ďeš ífo kasiny, ďo Ařasřa. Zaší/Aaš p/e.? maďarsÁoa 
ňraníťř a — prsa rí sp/as^zzo;;. //rozzze. ozzí řazzz íoAíe 
všecčno zna/í řařy. 

7*eď až se ŕoAo zzez&avíš. 7*y veíAé očí a zz.šz, /ezz ros-
ros^/ý zzzozeč až /í zásrane. Vracíš se zza poí/zzzz: </ozna. 
coznaváš, že Poí/^arpařsča Pas se přesřěAovaía do 
PraAy. ľazn Aonŕíí cíAany, zde zzřfzzzně.sMazzé. 7*am řAoa 
^aěží, zde všzcAzz/, co /soz: na/zoře, ž^néz &y na ^o ne-
síačí/. / ví&a a zzzez/věda /a zzvzdíš. 

Ařa zňna se vaň: podaří/O vs^zzpz/ do s/aré /a&rí^y, 
aíe dra/zéAo /ara provedoa s vami ope i gpzaavoz; Arzz. 

ní se zzizzoňo nezozčíMš. poněvadž /si proíe^žř a znáš 
zío&a íídsAozz. Sazava řě zn/í&ovaia, na&azíía, 
pa/sřa Pas íi dafa čicAzzoa/ vzzzzž CAO/z^y a ?Oz!sA!ý pří-

yad se opa^a/e. 7ezzže feřos až máš Aróme Coíŕa ŕaM 
passeporí, poněvadž /si íaiaA a srdce íi zava/íia iíAa 
dáieA. Po/em v í a s r dávno se ii scvrAi v maíozz, sacAoa 
švesíičAzz, řzezzzzasozz, &ezArevnoa, cAceš sé s/aŕ své/o-
o&čanem. 

yednoa, ia^ nazdař&aA, ocineš se v So/zz, Á;de poMed/ý 
díváš se na rozvajzzzy cerAve Sveii Nede//a, Aízrez/ra/y. 
vy/zozezzé do pověrři vz&ozzřezzým proir/ň/zařezzz. /si 
vážný a zničení/v, dávno až neříAáš „/en zze poííiiAa", 
ne&a/ /si cAad a na svézn /éře pocí/íí /si zzz&y /iné poíi-
riAy. 

Snad /si videi i Piovdív. Pyio právě pó zezzzě/řesení. 
Zřícené, rozMíé domy. CAadí &ydí: v děracA, sríznecA. 
/amácA. FoAaií? 7*o &ys nzasei /ešiě do Varzzy, do moř-
sAýc/z /ázní, /am /soh ozzí. Co? Nic/ Prosrč na io zněíi. 

Úá&říš svěcen: a Aíava máš divnou. 7ešiě /0A0 avidiš/ 
Své/ není znaiý, &ída /aAé ne. V CařiAradě /si pracova! 
na Zia/ém PoAzz. Za ?ř&ziz denně. Videi /si ga/a/sAé ne-
věs/ince pod záš/i/oa po7z'cze. V zemi radzAzzřzzzAo re/or-
zzzis/y /(Aezzzaia Paši/ SzayrensAé děiníAy ved?i aAované 
na ře/éze po&řežinz. V 7'zzzzžszz /si nzřei poAádAový 
Orieni. Czzzzzečzž Azzaii Aorda za/a/ýcA Pz/anzž, A/eř: 
cA/ěii ^/ríAa .4/ržčzzzzzzzzz. C/rzzHazia, Afadzzd, s/azzné .*?pa-
zzěisAo. Ay/ary, víno a žzzzzzizzzzgo, a revo/zzczozzaři, iežící 
zz zdi. Pozzzáš /razzcOazsAoH rovnos/ a němecAý pořádeA. 
Co, íy rziedneš? To&ě zzezzí do&ře? Aře&iázni/ 7*o /en 
cAa/ra, /ampenproie/ariáí zmírá Aiady. Národ? O&čané? 
Pan: /e pořádeA, Aiid, Aázen. 

Pz'acovaí /si v 7*zzzzzs;;, v .4ižíra, dře/ /s: as/ai/ a 
zc/yAai ses zápacAem /os/áia, v Oranž: ré iáAnii do 
/egie, aie /ys nešei, na /o /si &yí mářo opiiý, v MarseiHe 
/si nosii v Por/n za dvaceí denně, napadrovaná Paří? 
s Aorečnzz/ýzzza očima szzažiizz se na /e&e aděia/ do/em, 
Aarva s/ará, AínzcAov, /zž vys/ovení /e A o čpí /i z/acA/ýn: 
pivem, až /ednozz /i zase nacpa/i do pasa /o zzaše s/aré, 
draAé rzzzž/Á'o v zzza/eřšiizzě — /y ses vra/i/ doznzz, ošaa-
/ěiý irazzzpzř ze Sázavy. 

/a vínz.* íy až ne&zzdeš níAdy s/avěí /razzzpsAoa cAa/zz, 
ne&o zpívá/ „na řece canoi mám, na v/nácA /iše dří-
má ." — Nacpeš si ra//Aa, po/řeseš raAoa AiaAam 
a diozzze se napi/eš. /! &adeš více AozzřzT a pí/, než 
míaví/. 

Py /en iaA na sAoA, /ys při/ei /ezz zAoz'igova/, /ezz říci, 
že PodAarpa/sAá, BaiAázz, Maiá Asie, ^/riAa, Zzz'p<;z/, /o 
/e pořád péi, pořad sie/zzé, cAadí /soa vyAořis/ováni 
&oAa/ýmí, viděis /razzcozzzsAoz; &o/a na ara&sAézzz vaza, 
s/á/o/vorzzoa sřzzzzz z?.a /váři proíe/áře. t/ž neříAáš, že ne-
zamés/aaní děia/í po/if/Aa a že /e /épe zz/éci /zřť;/ p;zdozzry 
do iesa se svojí saaaw. 

PozAročíš se /aAo /eAdy, /y, siarý ioaíavý \ věčný 
sAep/iA a zvědavec, a říAáš si.- Peď, /ed 

./C.S77: AÍU.S/.M V/DťP NOVP PUSKO, 

s/aváš se zzzizzzoděA z'í'pfzz'/érezzz 

Oprava pod!e § i9. tukového záh&na. 

K čtánku uveřejněnému v č. 28., roč. VH., pod názvem 
„K poměrům u fy. Haía-Pata": 

Není pravda, že někteří děiníci jsou terorisováni, ate 
pravda jest, že někteří dětníci nejsou ter&risováni. Není 
pravda, že polovina zaměstnanectva jsou hotové fysické 
i duševní ruiny, ate pravda jest, že po!ovžna spotu pra-
covníků nejsou ruiny. Není pravda, že dělnictvo není 
ochotno ctěte snášet! tento brutální způsob vykořisťo-
vání, ate pravda jest, že spolupracovníci .isou ochotni 
snášet tento brutátní způsob vykořisřóvání. Nemí pravda, 
že se mistři u této firmy chovají vůči dětnictvu ne-
slušně, ale pravda jest, že se mistři vůbec vůči spolu-
pracovníkům nechovají slušně. Není pravda, že někteří 
ředitelé této firmy jsou vyložení hlupáci, ale pravda 
jest, že; někteří ředitele vyloženými hlupáky nejsou. 

H B ř í . ý C B r a a 

'isiek. Bro?, Knrtfnř. Řeřtw, Č<-<-hy. 



DwazBarthehnesu: 

Umělkyně — !deáiní trampka. 
(Z rozhovoru s Anittou Janovou.) 

A n i t t a J a n o v a ; znáte ji přece 
z mttoha českých fiimů, že? Setkali 
jsme se s ní náhodou na jedné z nej-
živějších tříd Napadlo nás, obohatit 
jednou „Trampa" poctivým rozhovo-
rem s filmovou herečkou. A proto 
jsme se s ní zastavili. 

„Tramp? Jak bych neznala „Tram-
pa . . . Dostávám ho poštou." 

„A máte předplaceno?" 
„Na kamarády nikdy nezapomínám. 

Jsem přece z Chuchle a ještě když 
jsem hrávala v Aréně, nežli mi Karet 
Anton přidělil první velkou filmovou 
úlohu v „Pohádce máje", nadšeně 
jsem jezdívala ven a horovala se 
Slávkou Tauberovou, mojí drahou 
kamarádkou, každou sobotu po před-
stavení, trampingu!" 

„Jak by se ván) hrálo v t r a m p -
s k é m filmu?" 

„Podle toho, kdo by ho točil." 
„Hrála byste ráda v trampském 

filmu?" 
„ R o z h o d n ě ! Nejsem spokojena 

s úlohami, které hraji, poněvadž mně 
nesedí... Vím to. A pak — příroda: 
tam se hraje, v té se fi lmuje.. ." 

„Vaše filmy?" 
„Bylo jich mnoho!" 
„Vaše nejiepší úloha?" 
„V „Pohádce máje"." 
„Anejpopulárnější?" 
„Nevím." 

„Koho si n e j v í c e v á ž í t e z čes-
kých filmařů?" 

„Lamače, Marwiile a všechny, kteří 
to mvslí dobře s českým fi lmem..." 

„Vaši miláčkové?" 
„Clive Brook, Niis Asther, Werner 

Fůtteren, Johny Barrymore a No-
varro." 

„Zpíváte také?" 
„Trošku." 

„Proč hráváte vlastně téměř stále 
u jednoho režiséra?" 

„Nevím. To se zeptejte těch ostat-
ních . . . Nelíbím se jim nebo se jim 
nehodím . . . Víte, jsou takové „par-
ty", mají své lidi a mezi ně . . . Krát-
ce: žádná soudružnost, žádná spolu-
práce. Jenom konkurence a rivalita." 

„Ale — konkurence je prý zdravá?" 
„Rozhodně' Ne ale v maličkých 

poměrech..." 

„Jak se vám líbil Burian jako feld-
maršálek?" 

„Byl báječný!" 
„Jak pohlížíte na český film?" 
„Jako na zaměstnání i jako na zá-

bavu." 
„Co soudíte o trampingu?" 
„Je zdravý a prospěšný! Divím Se, 

že stát vás trochu nepodporuje ve 

snaze po zdravém úniku z prachu 
města, z dílen a továren, zlevněním 
jízdy na drahách a státních autobu-
sových linkách... 

„Myslíte, že by se dalo něco dě-
lat?" 

„Držet pohromadě a — neštvat se 
pro malichernosti!" 

„A obsah „Trampa"?" 
„Časopisu? Je vidět, že tam máte 

š i k o v n é lidi, kteří kdyby byli jin-
de, stali by se velmi slavní a oblíbení. 
Cením si jejich skromnosti. To mys-
lím: anonymita! Žádný se nechlubí... 
Píšete, abyste bavili kamarády. Líbí 
se mi mnozí vaši kamarádi, jak styr 
lem psaní, tak hutným obsahem..." 

„Vzkážete něco našim kamará-
dům?" 

„Aby tak nehubovali na český film 
a podporovali naši snahu po zlepšení. 
Z ničeho nelze dělat najednou zá-
zraky. Pak yám přeji mnoho tak ku-
rážných a podnikavých mládenců, 
jako jste vy, a abych se jim vždycky 
ve filmu líbila." 

„Dovolíte tedy, abychom to uve-
řejnili?" 

„Jak to, dovolím...? Budu štastna, 
jestliže ve vašem časopise bude něco 
příznivého o mne, jedné, která vždy 
patří mezi vás a která ještě než se 
stala špatnou filmovou herečkou, byla 
dobrou trampkou ." 

„Proč špatnou? Jste velmi popu-
lární. A závěrem: váš příští film?" 

„N c p o č e s t n á ž e n a." Myslím, 
že vyjde již tento měsíc.. . Režii 
vedl Oldřich Kmínek. Upozorněte na 
ten film vaše kamarády. Myslím, že 
bude v e l m i d o b r ý a že se vám 
v něm budu líbit A chcete-li mít ve-
selý rozhovor, jděte na Slávku Tau-
berovou . . . To se zasmějete vy 

i vaši čtenáři!" 

A s tím jsme se rozloučili s filmo-
vou umělkyní Anittou Janovou . . . 
Její postava nám zmizela v kavárně. 
A resumé: „Málo platné, hoši, je to 
správná a dobrá holka, tahle Anitta 
Janová!" 

Melich: 

Tedy o tom českém ft!mu 
Několik slov k vašemu milému in-

terviewu, sl. Janová. Ruku na srdce. 
Věříte opravdu v budoucnost českého 
filmu na dnešních základech? Myslím, 
že by odpověď nebyla příliš těžká. 
Něco jste napověděla: — jsou takové 
party, mají svoje lidi a mezi ně .., 
že ano? Těchto několik slovíček bych 
klasifikoval jako nejvýstižnější kriti-
ku českého filmu. Nic jiného v čes-
kém filmu nehledejte, než partu, jíž 
parfák dovede sehnat potřebné pra-

chy k natočení několika tisíc metrů 
něčeho, co se jmenuje film. 

Omylem se tomu také někdy říká 
umění. 

Nepoukazujte na oblíbené malé čes-
ké poměry, nedostatek kapitálu, vkus 
obecenstva a povinnost, vyrobiti ka-
sovní film. Naide-li se kapitál pro 
šmejd, jistě by se našel i pro dobrý 
film. Vkus obecenstva zkazili filmoví 
pracovníci sami a jistě nikdo nebude 
chtít tvrdit, že kasovní film znamená 
špatný film. 

Který z českých režisérů přinesl 
do českého filmu něco více. než pou-
ze snahu, vyrobiti kasovní šlágr? 
Pravda, byly tu nesmělé pokusy 
o nový režijní výraz (Machatý v Ero-
tikonu a snad i Anton v Tonce Šibe-
nici), ale. bohužel, pouze pokusy, a to 
1—2 jednotlivců. Ti jednotlivci se od-
mlčeli, zatím co několikrát zkracho-
vavší (umělecky) režiséři natáčejí 
vesele dál. A budou natáčet, protože 
umějí — sehnat peníze. 

Píše se o úspěších českých zvuko-
vých filmů. V čem vězí ten úspěch? 
Odpověď je snadná: V nesrozumitel-
nosti cizích dobrých i špatných fil-
mů. Technický zázrak, mluvící film, 
došel k neslavným koncům. Zničil 
mezinárodnost filmu a posloužil něko-
lika pohotovým domácím režisérům 
k problematickým úspěchům. Divák, 
utlučený nesrozumitelnými dialogy a 
písničkami různých těch sonnyboyů, 
utíkal tam, kde z projekční desky 
uslyšel české slovo. Zaujat pochopi-
telně technickou stránkou vynálezu, 
nevěnoval pozornost vlastnímu filmu 
a byl nadšen třeba hloupým vtipem, 
jenom proto, že mu rozuměl. 

A nyní zbývá jen otázka: 
Jak dlouho to bude trvat, než omrzi 

diváka, chodit na český film pouze 
proto, že se v něm mluví česky? Jak 
dlouho mohou trvati úspěchy filmů, 
v nichž je úspěch docilován tak laci-
ným způsobem, jako na př. zařazením 
národní hymny? Chápu, že se tím 
snadno docílí dvojího efektu: film je 
prohlášen za kulturní, zbaven dávk^ 
ze zábav a podnikatelé tím udělají 
větší kšeft a obecenstvo je donuceio 
povstati a tleskati, čemuž se říká 
ohromný úspěch. 

Tedy proto, sl. Janová, nutno ne-
milosrdně kritisovat český film, proto 
nemůže nás nadchnout úspěch C. a k. 
polního maršálka, poněvadž to není 
fitm, nýbrž zfilmované divadlo. 

Český film, a specielně mluvící 
event. zvukový, dosud čeká na svého 
objevitele. Nevěřte, že iím bude ně-
kdo z těchto patriotických a malo-
měšťáckých tvořitelů fotografovaných 
textů plesnivějících románů a divadel-
ních her. 

$ 



Hněv 

Ježíšek narodH se o Štědrém večeru na slámě a v seně. 

Po třech králích schová ho kostelník zase na půdu. 

Víra obléká s knězem nádherná roucha a vypadá povzneseně. 

A!e já nevěřil nikdy a teď už teprve nebudu. 

Žebrák na schodech kostela vydělá sotva na kořalku. 

Kalhoty provlhlé stareckou močí mrznou na nahém kamení. 

V pravém rukávu má pověšenou památku na myšlenek dálku. 

Válka ho takto poznamenala urvanou rukou a dírou v rameni. 

Zabité radosti pláčí v zčervenalých důlcích očních. 

Jehličí vánoc straší za stuhou klobouku bez střechy. 

Lidé s plnými břichy dosnívají bláhovou idylu na půlnočních. 

Mělkost halí se do vůně a kouře a koledy jsou odkázány na 

měchy. 

Nadílku s šesfáčky stvořil i doutník ve staniolu. 

Sláma v cihelně je stejně chudá jako ta v Betlemě. 

Hořeli dědeček s havanem spolu a uhasli spolu. 

Kosti s hromádkou hadrů rozpačitě složili na seně. 

Jakákoli učení se podobnou pravdou povážl ivě zraní. 

Lidská pakáž zas pomohla jednomu do nebe. 

Chudí staví si stromeček ze slz a naříkání 

a jejich bosé nohy a prázdný žaludek tolik nezebe. 

Povídá si tenhle zpusďej 

plavčík: 

— Co by se asi sta!o, kdy-

by sem se uříz. 

fran/a Serŕŕ.* 

Povidka o karborundovém brousku 
* Byřo jŕc/: n;noňo po svěré roziroHšenýrň a byii raA 
vzdaieni, že o so&ě ani nevéfiěři, ŕ/ Mé, A'ŕcŕŕ zasvŕŕŕŕi 
cťŕý sváj živor myšienee, jež piáia v jejicA ľHOzcic/; ŕaŔ, 
jaAo piane jeďiný Ramř/; .Sľ<*'ič. — Ďiamaíiŕ. 

iiíii se poAoašeio rMpoJoů:^ příroda v iéio 
sAvosúíé 7irf?tŕŕcŕ, jež oAeň, Ařerý siadi, niž se 
ženy proí/ŕŕvY?/! a maží za&íMf. 

MoHŕ/rŕŕ c /?fťŕ.s?;H pŕŕro;/;;, A'dyž pracovořa Ha své;;: 
mo/íainéní íiife, vš^ do poífro&nos^, 
&ez senŕin!e;^aiiiy c z&yiečnýeA vášni. Každon AezAou 
cřřAow, již svoje poďporovňřa jiný 

jenž opěi držei drnAý, H vše &yio iaA ArásíM, 
proiože áŕeŕnť. 

yi Adj'ž s e vše ŕa% ácŕífo, &3'ia šfasina jaAo m;;ž, 
svém!: Aněie iigHrAy 2 cňie&ové i,ŕŕŕ</.y, a 
a siiačovaia v e svýeA prs/ecň AonseA, maiý Aon.seA svéAo 
?HHřťrrHfH. — je viň.siné ěisiý aAiiA, z/MínŕHý 
oAromnoí! si/o;;." — To vyřAi jeden čřověA, a paA ii 
všieAni roziroašeni po eeiém svěiě Aíedaii, pfrřrař:', přeH 
se a zňačovaH vše možné. Bj'ii io pošeiiiei, jaAo /sme 
my. 

Tfiedaii í/!</;/; aníy a o&jeviii AorAorandovej &ro;;seA. 
.4/e, posíyš, %y, jenž ĎroHSíš svoj: Aosa v senoseěi/ 

Odpověz iy, začemený MecAí;n:An, jenž pře&mšn-
ješ vářee motora, máš přířfay, sy^oí: se iém, i i daii 
íMsřroj do raAy? 

/ my /Sine Aíeáaii dic/naníy. A'éeo, eo jsme sami ne-
doved/i popsal Arásné, čis!*é a vořné iaiácivi jsme Mc-
daii všií'Ani ŕrampové. 

Co si aie počneš s jenž sviíi a neAřeje? 
Co ŕn &ade svéiia a iesAn v fAuřřé rodině, s: s Hím 
aíe &Hďe Araŕ a spodne ^o. Co s ŕaŔovým prevfŕem, 
^ereAo se m'Mo nenaj: a je Ao všade p^no/ 

Co s našimi krásným: sřovy, Acřyž ořec je &ez prace, 
n:áš s^o Aoraa íýďHě a je vás ďoma ješřě pě^/ Že 

foM, ÁMmaraďe, j<?šíě ia^ zže? Pač se teprve přř-
pravaj, protože až řo &a<?e pozdě. 

7*oM, /y zdravé rěfo mMéAo Ařa^a s/aší Hp rozMený 
^rA a ošWřtma nežM vseeňny a šperky. 

JVerďa/, že io mAdo /;evy;Mšeř. MoM &y M /ŕe&a poi&-
Hoař jednoa zrovna h'áj prvorozřHee. Važŕe si ŕoAo, ěím 
&roasw:e %osy a Ařideie. Neň7ajre s^aré op:M románky, 
jež žifa a nevédéra proč. 

Pozvedněme do výše čŕsŕé a AMdné přaíeisiv: řrampa 
déíníAa rnAoa i pera, sŕejné mŕhjíd/io pŕiroda jaAo 
odAodianéAo A &oji za svoji íridu. 

Ne&y/; pošeriM ři, eo vy/;ašf: Aar&ora/idový &rouse%/ 

K výročí úmrtí starého trampa, Jar. Haška. 
Hymna strany mírného pokroku v mezích zákona. 

(Napsat Joseí Mach.) 
(Zpívá se na notu „Miiion paží v tmách se vzpjato".) 

— í. 
Mition kandidátů vstato, 
by oMamán by! dobrý <id, 
by votičstvo j!m htasy dato, 
prý ochotně je chtějí vzít. 
A f prudký pokrok chtěií jiní, 
násifim zvrátit světa řád, 
my pokrok mírný chceme nyní, 
pan Hašek je náš kandidát. 

Refrain: 
VoHč! v tomto městě, 
svou bídu v Kravín vzneste, 
jen kdo máš svrab, zůstaň dát. 
Pryč s nemírným! pokrckáří. 
Pryč s !a!ckými bankrotáří. 
Nuž v boj, nuž v boj, nuž v boj 
za pokrok mírný. 

H. 

Však proti nám nic nepořídí 
Kíoíáč, Kramář, n! Yvonna. 
Jen my jsme pokrokoví )id!, 
ovšem, jen v mezích zákona. 
My vytrváme v každou dobu, 
byť poutati nás řetězy. 
Je pokrok mírný na pochodu 
a pokrok mírný zvítězí. 

Reiraín. 
Na památku 6. !edna t93!. 

6 



tquaw 
bránka 

našich 

Děvčata, hoiky, kamarádky! 

Rovnici, která by v náručí rovnítka 
položila chudé i bohaté, do nej delší 
smrti nikdo nevymyslí. Teorie o kapi-
t á l a proletariátu jsou svatým uče-
ním podobně jako Otčenáš a jen pod-
poruji skutečnost, že iidé nemohou 
býti bez modliteb a hesei. Diktát 
peněz je zvíře bez života a proto ne-
smrtelné a půjde-ii v budoucnosti 
o jakékoliv jeho oviivnění, bude přec 
každá úprava jen zakrytým vladaře-
ním zlatého moiocha, neodstranitel-
ným, jako nezničitelná je iidská ješit-
nost a čiověčí sobectví. 

Tak jako vždycky, rovnám si na-
dýchanou předmluvou cestičku k vlast-
nímu ději. 

Kterýsi deník si stýská, že mládež 
dnešních dnů má málo odolnosti pro 
hrubý nápor života a že zhusta bez 
boje mu podléhá, věříc více kulce 
nebo lokomotivě, než vlastní síle. 
Dobrá. Jde o skutečnost, která je pří-
liš pravdivá, než aby byla vyřízena 
několika řádky. 

Je ovšem téměř provokativní, že 
brojí proti slabosti mládí list, jenž 
jako mluvčí strany zastupuje vrstvy, 
jichž dorost má nejméně příčin, utí-
kati před bídou, nebo umtčovati srdce, 
volajjcí příliš hlasitě. Dědečkové, hor-
šící se nad jednoduchým účtováním 
se světem a jeho radostmi i žaly, 
krátkozrace přezírají, že doba jejích 
„zrání" neporovnatelně štědřeji po-
dávala dlaň s žoldem a tím i s chle-
bem, než dnes zatatá ruka, spíše hro-
zící než laskavá. Továrny, dílny, 
komptoiry, krámy, kuchyně i pavlače, 
přecpané těly pro možnosti umístění 
dalších a vydřidušské, hřešící právě 
na toto nadbytečné množství materi-
álu, jak se dnes hodnotí junáci a 
děvčata v hantýrce zaměstnavatelů, 
lupičsky připravují o ideály. U nás 
děvčat pak ještě jiné zřetely, které 
rozhodují o kurunách a krajíci jídla. 
Počet nároků a vyhlídek, třebaže 
restringovaný na nejK'ľ*( minimum, 
má hodně nezřetelné obzory, a to 
ještě jen pro výhledy nejkratší, nebof 
budoucnost je problém, o který se 
vždy pouze pokoušíme. 

„Hvězdičková existence", vypočí-
taná blboučce z příjmu 400 nebo 500 
korun měsíčně í s kouzlen: zábav a 
tance, zaplaceným hladem pročajova-
ných večeří, je opravdu tak nuzáckou 
perspektivou, že rozhodnutí z vlastní 
vůle má často přijatelný punc samo-
zřejmosti a íogičnosti. 

Všechny osudy nejsou dosti štědré, 
aby v kamarádství samy našly i sílu 
a v rabijáctví dne i útěchu v lepší 
příští. 

Prostředí a někdy i důvody, vyplý-
vající z povahy a založení, vyloučí 
jedince z všeobecného toku sbližování 
a k tíže existenční mizerie přiloží ještě 
polínko samoty. 

Kamarádství jako vyznání mladých 
ve shluk šťastných a odhodlaných 
musí přivést: i tyto některé, pozname-
nané dvojí bolestí. Kamarádství mla-
dých. 

Kamarádství všech z kamarád-
ství několika, tedy i kamarádství 
Lídy s Molly a Molly třeba se Zrza-
vou Maud a dále se všemi, které isou 
nebo budou naše. 

Při čemž kamarádství kolejního za-
opatření, vykoupené tisícikačkou táto-
va jmění, rozhodně vyřazují. 

Molly. 

Nazdar, děvčata. 

taky já jdu do cumtu a něco vám 
povím, af je vám to vhod nebo ne. 
— Haydé z Budvajsu a Božena praví, 
že většina holek trampuje jen pro 
zábavu a vyražení. — Dovolte, pro 
co vy tam jezdíte? Snad pro něja-
kou vážnou práci, ne? Ba ne, proto, 
abyste se v lese po celotýdenuí dřině 
osvěžily, nadejchaly se čistýho ozónu, 
aby vám pajšlík, znečištěný smra-
dem dílen a kanceláří, řácky vy-
větrat. Zrovna jako kluci — A slova 
„vyražení, osvěžení a zábava" mají, 
tuším, hodně společný význam. 

A, milé žáby, která pak z nás se 
nerada strojíme do žoržetových a 
jiných šatů. Jisto je, ža každé pon-
dělní ráno stane se z nás každé, af 
jsme trampkami více nebo méně, 
určitě zase civilní člověk, který oble-
če městské šaty, klobouk, kabelku 
(v tý je určitě střep zrcátka, prášek 
pudříku a žvanec červeni) a pospíchá 
do práce a dře, nebo taky nedře, celý 
den. Přece nelze chodit v golfkách, 
kedskách a na krku divokej šátek, 
nebo v plavkách jako na osadě? 

Jaký kroj, tak se stroj; v Praze 
nosíme žoržety a v sobotu na tramp 
se nasadíme po našem. 

Já teď v zimě z důvpdů rodičov-
ských překážek netrampuju, tak cho-
dím do divadla, bia, tancovat. To nej-
raději. Víte, proč já nosím atlasový 
střevíčky? Že jsou laciný a stačí na 
celou zimu, A af je to Metro či jiná 
kavárna, je to všude stejně Mbé; pro 

mne by k tanci stačil gramec a kus 
udupanýho placu před naší boudou, 
ale co mám dělat? 

Tak mi neklňte, že jsem se tak 
rozkecala, tisknu všem dobrejm 
trampkám pracky, aí jsou rozpíchaný 
vod jehel nebo votlučený vod psací 
mašiny, nebo zapadaný z čokoládov-
ny či z jiný branže. 

A pátým pádem volám: Ahoj! 
Mája ze Zambezi. 

Dívky, 
Htusime se k vám takí přihMsiti s naší dívčt 
osadou, nazvanou prozatímní Osa. Nejsme 
žádné fifleny, které híedají v trampingu pouze 

Ahoj! Stanka. 

Kamarádko Božo! 

Jsem tu také jedno trampské srd-
ce a úplně s Tebou souhlasím, co se 
týče kamarádství mezi děvčaty. Ale, 
milá holka, řešen! tohoto problému je 
dosti těžká věc. Zase je to ta věčně 
blbá ješitnost a rozmazanost našich 
děvčat, která je původcem jejich ne-
snášenlivosti. Oč jsou na tom kluci 
lépe, že dovedou být sobě dobrými 
a upřímnými kamarády! 

Podívej se, milá Božo, jezdila jsem 
trochu dále než za Librajdu, Meďas, 
Unhošf atd., a měla jsem několik ka-
marádek z různých končin tramp-
ského světa. Byla bych s nimi srdce 
rozdělila, ale pěkně se vyznamenaly! 
Obyčejně se zabouchly do kluka, 
mnohdy to byi i paďour (pak se na-
zývaly trampkami!) a pošlapaly mé 
kamarádství — vykašlali se na mne. 

Je dobře, že máme svůj koutek 
v „T rampu", kde si navzájem můžem 
volně pohovořit Vím, že jsi dobrou 
trampkou-kamarádkou, ale kolik a 
kde najdeš takové Boženy, Lídy, 
Molly a Blanky? Nechci sakrovat, ale 
je jich sakramentsky málo. Ráda 
bych si s Tebou jednou v soukromí 
pokecala, Božo. nebof jsem také už 
dlouho netiskla ruku dobré trampce-
kamarádovi Ahoj! Růža. 

Veseie k sobotě. 
— Víš, že mi teď jezdíme iaciaěj! 

drahou na tramp, než před zdražením 
lístků? 

— Hele. nelichoř. 
— jo. jezdíme místo do Davte do 

Vranýho a ten kousíček vždycky do-
behnem. 

Jsou ti iídi ale hrozní tvoři. Tady 
čtu v „Trampu": Hiedá se bouda. Jak 
takovouhle maličkost může někdo 
ztratit! 



„Ty pastousKu, víš co by to znamenalo 

dybych tu já nebyl?" 

„Hm — umělej potrat." 

—šeíe— 

A ro já mám zase ze ťšecA Aoěííw 

nejraJě/í Maces Ay/ 
Hoban. 

Přišel pan Parlásek nadrátovanej a v 

pru jezdě vidí tabulku: 

Po schodech nechoďte! 

O 8. hodině se natírají schody! 
Matíř. 

Tak co mě! dělat? Obratností paďour-

skou vyšplhá! se nahoru po zábradlí. Při 

té úmorné práci si shodil klobouk. Tak 

znovu pekelnou jízdu po zábradlí dolů. 

To už ho slyšela stará a volá: Starej! 

Slyšíš tam dole? Můžeš po schodech jít 

nahoru! Von malíř neměl čas, tak natřel 

jenom to zábradlí! 

Ptá se pan cestovatel: 

— Prosím vás, neviděli jste mého 

přítele? 

Sbor domorodců: 

— Právě s ním obědváme. 

— Já nevím, co se mnou bude, až 

umřu. Mně červi nesežerou —. 

— No, voni mě asi budou bojkotovat, 

protože sem je dával rybám. 

Nejde mi do hlavy, proč se říká jistejm 

pánům pen drek a nikoli správně česky 

pan-drek. 

Ptá se nový člen zpěváckého spolku: „Co 

je to chorovod?" 

„To je muž, který vodí choré z našich 

koncertů. Jusailim 

Modlil se tuhle !cik, když sjížděl s 
kopce na lyžích, docela nekřesťansky: 

„Panen&o Maria, šía/ŕt*?/" 
Jim. 

Mussolini leží na smrtelné po-
steli. 

Národ má z toho sice radost, ale 

z censurních důvodů vyšle k Du-

cemu deputaci. 
To se ví, že se deputace také 

ptá, jaké má brduce poslední přání. 

— Chci ^přistoupit ke komuni-
stické straně! 

— Ale, br. duce, blázníš, a proč? 

— Až umřu, bude o jednoho bol-
ševika míň. 

a 



Sŕra&HOH r r p ě í j ^ o x r í 6 y &y/o cA ŕ í ŕ cAyŕ t ŕ yy^ t t z a s / ooo . 

—šeíe — 

— D r a A o u ^ ^ u , K&e/ m ě n a ŕ o m ArAw j e š ŕ č c A o í í t / 

— P r o č ? 

— Vono /e ŕo poAoJFněját než st Ao mejŕ. 
Jukailim. 

— m í A a ž J e j ř í A á , ž e &ycA m ě ? m i ř Á ŕ o m u 

n o v é m t í z í m n í ^ M ŕ c A é í e p š t Aa /Ao řy . TVo ^o , c o p a & s í 

F t J é o A a u d r n é sMnc faoa j ŕ a A y A a í A o ŕ y ? 

Miláčku, nechce užít 

sladké chvíle? 

— Nesmím. 
7 7 

— Mám cukrovku. 

— Jozef, daio ti to hodně 

práce, než si ho uspal? 

— Ba né, dal sem mu ako-

rát jeden direkt. 

kolným kalhoty neho boty 

— Já vím, to ty by ses' 

chtěl udělat taky tak sláv-

nej, co? 

— Copak slávnej ani ne, 

ale abych měl v čom chodit. 

Drzost by byla, kdyby 

docela obyčejný někdo, 

říkal Frištenskýmu kolego 

proto, že mu „položil" 

otázku. 

Člověče! Tem Ježíšek musí bej t ná-

ramnej rváč. Náš fotr Sí ještě dnes 

furt stěžuje, že mu dai co proto. 

Dlouhý Joe: 

Paíáíko 
Říkali mu „Paíátko". — Nevím 

proč, snad že na pravou nohu trochu 
dopadal. Byl veliký a silný, na hlavě 
nosil starou vojenskou čepici s ra-
kouským „jablíčkem" a na sobě sta-
rej vojenskej mundur Bydlel v lese 
a jen velmi spoře vycházel ven do 
města. Lidí si vůbec nevšímal a 
měl-li někohr potkat, raději se vy-
hnul. Když snad náhoda přivedla jej 
do města, stal se terčem oplzlých 
vtipů domácích kluků 

Courali jsme se přes týden humpo-
leckými lesy, když jsme ho po prvé 
viděli. Seděl an velikém balvanu v 
opuštěném lomu a u něho stál velký 
pes. Sestupovali jsme dolů k němu a 

až když jsme stanuli těsně u něho, 
rozštěkal se velký haian. 

Dosti nevrle nás přijal, ale pozvol-
na stával se hovornějším, až konečně 
s námi uzavřel přátelství, ba i pes 
nám podal pracku. Ukazal nám svou 
jeskyni, v níž trávil už šestý rok a 
vyzval nás, abychom dnešní noc byli 
u něho. — Večer nám vyprávěl celý 
svůj životopis, který jsme napětím 
poslouchali. Ze sedlákova synka chtěli 
rodiče, aby by! kněz Jelikož nechtě! 
nikdy obléknout! mešního roucha, 
utekl a v 18 letech se dal naverbovat 
na vojnu. Propukla hrozná válka, 
zachvátivší střední Evropu. Odešel, 
aby bojoval na Rusi proti svým dru-
hům a bratrům Byl zajat a po pěti 
letech se vrátil do „osvobozené" 
vlasti. Chtěl pracovat, ale na pravé 
ruce neměl tři prsty, které mu utrhl 
handgranát. vybuchnuvší v ruce. Stal 

se tulákem — a v jeskyni žije nyní 
sám se slepým psem a puškou, kte-
rou někde ukrad mrtvému vojáku. 
Oči jeho zaplály zvláštním leskem, 
pak skanula mu po tváři velká slza. 
Slza nenávisti a úšklebek ke všemu, 
co si říká lidstvo 

Ráno s prvým úsvitem vstáváme, 
ale samí Já a Ferryk. Pafátko nikde. 
Teprve za chvíli přišel do jeskyně a 
přinesl kus vonící pečeně. — „Vez-
měte snídani na vidličku, to víte, 
našinec musí umět všecko — i pytla-
čit " 

Loučíme se s ním srdečným stis-
kem ruky. Doprovází nás až nahoru 
nad lom. Bouřlivá Ahoj! voláme ještě 
z dáli za ztrácejícím se stínem tuláka 
a štvance „Paíátka". 
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Jarda Jirák (Toronto): 

Jak se připravuje !ebký athiet 
v zimě. 

V zimě, kdy se pořádá nejvýše 
pár lyžařských běhů, lehká atMetika 
odpočívá v blaženém spánku. Jinak 
je tpmu ovšem v jiných zemích, kde 
stát pečuje o sport a kde jsou tudíž 
i kryté dráhy. 

U nás. kde máme sice také krytou 
dráhu, ovšem naprosto nedostačující, 
musí se borci udržovati ve formě a 
připravovat: na příští závody v tělo-
cvičnách, pod vedením obyčejně bý-
vaiého rekordmana, který se v těchto 
těžkých poměrech snaží udržeti své 
svěřence ve stálé a snad i vzestupné 
formě. 

Velkou výhodou athleta je, pěstuje-
ii lyžaření, bruslení, tenis, woiey-bal, 
basket-bal, ping-pong. Neměnění 
životosprávy má také velký vliv na 
udržení formy. 

V tělocvičnách jsou tc dechová 
cvičení, švihadla, nápravné cviky na 
ribstolích a chůze po kiadině. 

Sokolské nářadí pro lehkoathieta 
nemá významu. 

V trampských osadách máme též 
několik velmi dobrých athletů, pro 
které jsou vlastně psány tyto řádky. 
Jsou to potlachy, kterým se právě 
tito kamarádi musí vyhnout. Vím. že 
to jde mnohdy dosti těžko, kamarádi 
jsou dobří, nabídnou čaj s rumem, 

nemůžeš odmítnout a pak to nedo-
honíš. 

Jsou osady, kde se pěstuje hodně 
sport, pořádají se sportovní meetingy 
a i ti ostatní mají radost, podaří-li 
se některému z nich docítiti dobrého 
výkonu. 

Proto, nesmějte se nám, kteří 
máme rádi sport, když u vás od-
mítneme kamarádsky věnovaný šálek 
čaje s rumem. Když už, tak bez. 

Pro správnou informaci našich čte-
nářů uveřejníme v příštím čísle do-
slovný překlad kritiky o zápase Ne-
kolný-Alvarez z berlínského „Box-
Sportu". Křesían z Jericha, 

Vám, Čtyřem z Barthehnesu. 

Děkuji vám upřímně za vaši kri-
tiku. Otevřeně řečeno, přišla mi velmi 
vhod. Nevím, co jste mysleli tím vý-
razem, „že se moc honím" . . 

Napsaí-ii jsem něco do této rubriky, 
bylo to jedině na žádost Vodry a ne-
podepsal-li jsem některou z těchto 
věcí, bylo to z důvodů, aby všechno 
nebylo od toho „starýho vejtahy" 
Pídi. A že jsem se v Radiu vytáhnul? 
Byl to jeden z mých nejhorších ma-
tchů, nebof už ke konci prvého kola 
neměl jsem dechu. 

Teď vám otevřeně řeknu kritiku 
o sobě, z níž uvidíte, jak jste se 
zbodli. Píďa Pešek nikdy pravým 

boxerem nebyi. Jako závodní rohov-
ník nestál za nic; byl to fláma, který 
taky doved tézt do ringu s dvěma 
čtvrtkami vína v žaludku. Snad jak 
trainer něco znamenal. 

Píši schválně znamenal, poněvadž 
dnes je už taky na tuto věc flink. 

Píšete, proč do Dykasta? Nevím, 
že bych byl do něho kdy řezal. Na-
psal-li jsem kritiku, vždy souhlasila 
s berlínským „Box-Sportem", který je 
pro mě směrodatnější, než kritika 
„Poledního listu" nebo „Českého Slo-
va". Chcete slyšet, co řek o něm 
jeden z nejlepších znalců čsl. boxin-
gu? „Je to bublina, která co nejdřív 
praskne!" Jak se vám líbí výrok 
tohoto pána? A je to „trochu" jiný 
odborník než vy, aspoň dle vaší kri-
tiky soudě. Dykast že je proletář?? 
To by i Bafa podle toho musel být 
jedním z nás. Vždyí jeho dědeček 
prodával po domech bačkory. 

Věříte, že člověk s 60.000 Kč (t. j. 
slovy šedesát tisíc) ročního příjmu, za 
kterým stojí fronta „Polední list" a 
spol., ten že se k nám někdy bude 
hlásit?? — Nevím, kdo je nyní sle-
pounem!! 

Vám povděčný 

Křesfan z Jericha 
nebo vůbec bez podpisu, jinak Píďa 

Pešek, takto značka Žid. 
PS. Odpověď zpracujte na téma 

„Náš opuštěnej proletář Dykast". 

marko poto: 

koloběh lásky, 
Koloběh tásky 

milenci, kteří se rozcházejí 

co všechno způsobity sedmikrásky, 

které odkvětají. 

Oprašte prach starých knih 

zmoudř íme časem, budem jinačí, 

do černých polštářů ukryjte čader sníh 

než značky potibků vám krajky vytlačí. 

Běda bosým! Slunce plove v medu 

večer se posmívá svým botkám takovým 

mám hvězdy rád, jen zmoudřet nedovedu 

a vím, co v ím. 

Hořká jádra, hořké stupky slov 

tépe je nejhorší spolknout 

přezráiá táska cMadne jako kov 

pro toho, kdo se chce zatknout. 

ruda Čermák: 

hodiny snů 

[ 

chaluhy snů bílé ruce poutají 

růžové báje kouzelník tvé rety Mbátn 

na vodě opilé hvězdy se houpají 

zatím co tiché úsměvy do očí chytám 

jsi odešla. 

na neznámé cestě jsi zapomněla 

že na stolku hodiny tikají 

tys nevzpomněla 

do tmy zelená světélka blikají 

podél šedé zdi studené ráno se plíží 

čas ručičky honí po kulaté tváři 

odvěký kormidelník 

dnešek se červená v kalendáři 

s vázán ím i ho lemi 

K č M O 

€ W M M W W ViMňraav. HsieRradsKá 98 ů 
j y V N S Í t A , u nádraží 

Žádejte zdtrma ilustrovaný ceník! 
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f an/a 3erď; 

d o p i s b ?K fyo t ? ŕ . 

Pama/nješ si /en ácn, Ady jsem přiše/ do;nn a n:éi 
jsem A/av;: v o&vazecA? ^Měii jsme ŕenAráŕ doma A/ad 
a /á přines/ pašAa, &od/o a mnoAo os/rýc/: po!;on, 
jež se /i /aA /;&i/y, a pa/ pyr/e ječně monAy, již jsem 
aArad/ v jedné raAoasAě sioniei. Řy/ jsi /enArá/ di/é, a/e 
/á ne&yi nie viee, než/i /y a o/?;: jsme mě/isíejíiý A/a J . 

Vzpomeň si, že jsem /enArá/ /roe/n: diy/řě m/ayi/ a 
ne;no/d jsen; pozná/ áo^ře ma/A;:. A'o, vis, rana do 
řemene. 

Vzpomínáš? 7'oA /i povňn, proč /i /oA/e pŕ;po;n;'ná;n/ 
Ty jsi ánes /aA s/ár jaAo já /enArá/, Adyž jsem mě/ 

AorečAa a nemoA/ jsem poz/M/ /n, jež mé zro</i/o. a/e 
n/eA/ jsen: z iranspor/n, aZ?yeA ván: dovez/ p;;/ py/ie 
aAraáené monAy. — Káyž máš večer vo/no, jdeš iis/é do 
Mograia a jis/ě jsi vidě/ /i/m, jenž nAaznjc &ídn váiAy. 
vši, A/ad a vražděni, a vidě/ jsi vojáAa, jenž přijde donni 
raněn a přinese n;a/cc pyř/iA cA/e&a. 

Poáivej se do&ře na /a sAodn a vzpomeň si na /o, že, 
co já jsem vám vždy vyprávě/, spisované/ a režiséři 
/i/m;: přesně poda/i. / /en č/ověA, jenž mě/ /aA ve/Aoa 
raáos/ z Ďoi mr/véAo Aamaráda, ži/. eo rn/avim, on 
ii/ v /isici živo/eeA a /en vojáA, jenž áones/ domá Aas 
aAradeněAo žvance, ži/ raAě v /o/iAa oso&áeA po ce/ém 
ívě/ě. 

Spisova/eié ne/nnsi ani svoje vá/ečné ron;ány prožiii. 
A'a svě/ě je mnoAo /isiea /iái, A/eři prožiii /o samé, co 
/ejiťŕ; Ardinové, a já &y/ /aAě mezi nimi. Bida nen; /aA 
mnoAořvárnd, jaAo je š/ěs/i /ěeA, A/eři nemnsi mys/e/ 
s roz&i/cn A/avo;; na nAradeni ječné moaAy. 

/e jedna ve/Aá Aida a jedno ve/Aé a/rpen; nad aai l 
/řiáon, na;/ našim: Ara/ry, a/* m/avi řeč: jaAoaAo/iv. Ve- 
no;;; jedna věc je mně jasná, a /o si i /y mnsíš nvědonii/. 
7*en ii/m ani /en román Htsívoři/ a nevyprávi žádný 
2 naši Arve. 7*o je řeč č/ovéAa, jenž popŕsn/'e, co vidě/ 
a s/yše/, ne&o co proži/, a naAonec /aAřAa s/yšiš jeAo 
vzdefA; „Zap/aľ PánMA, že sem z řoAo venAn." 

Aíy, A/eři nejsme spisova/e/; ani /i/erá/y, vi;ne, že p/a-
ceni všecA poáoi;nýcA Aa/as/ro/ připadne vžáy jenon: 
nám, A/eři jsme je nevyvo/a/i, a/e A/eři jsme se pro/i nim 
neáovedii ;;&ráni/. 

.4 /o zapomně/; /i režiséři i /en spisova/e/ říci. Zapo-
mě/i? Ve&o n;/či pro/o, že za pravda se /aA doAře ne-
pía/i jaAo za ^ez/enácnčni /ičeni věci, j#ž jso;; 
a jež prožiJo ce/é /iás/\'o pro/o, že neAy/o áos/; /ěcA, 
A/eři &y vysvě/íi/i, že nej/cpši i pro /y ncřs/^Mi 
a vyAoři.s/ované je á/oApro/; vyAořisřova/e/ám? 

Uvědom si /o i /y, máj Ara/ře, jenž jsi řram-
pe;n, a řeAni /o svým Amnarádám. ^eAni jin;, že Aida 
naši zavini/a s/aAos/ a ;;?prozrř'avos/ ?;ašieA o/ca a AidK 
vaši že jsme zavini/i svoji s/a&os/i my /in;, že jsme ne-
doved/i v pravý čas říci dosr. / á a/e věřim pevně, že /o 
jednoa řeAne/e vy, a paA &nden;e s/a/i ved/e se/;e, rá/ně 
na rameni. 

„Víš, která nemoc je nejzákeřnější?" 
?? 

„Hamerhoidy! Ty dou na člověka vod 

zadu." 

Dopis brdských kamarádů 

a o co běží. 

Kamarádi! Znamenitě isme se uká-
zaii s naší „Mikuiášskou zábavou". 
My, kteří máme mezi sebou kluky 
% redakčního kruhu „Trampa". Brdy 
to by!y, který v „Lucerně" první vo-
laly po trampským programu. Jak si 
jej představují, ukázaly v Kytíně. To 
že byl trampský program? Ty, kama-
ráde, který se nestaráš o politiku, aie 
jsi rád, že seženeš někoiik těch korun, 
abys mohl jeti na osadu, jsi byl pře-
kvapen. Ty ses těšil, že uvidíš kluky 
řádit, zpívat, tančit, ale zatím divoká 
scéna, která již před rokem na sebe 
bouřlivě upozorňovala, zklamala. Mís-
to osadních vtipů, písniček a kanad-
ských žertíků slyšel jsi jen politickou 
satiru s tendeneí do leva. 

Kamarádi z L. O. K. přišii, aby uvi-
děii trampský program u nás, když 
jsme s jejich nesouhlasili. Úsudek 
mají. Jaký? To se radši neptej. 

Starší kamarádi, v pořádání večírků 
zkušenější, na schůzích plni energie, 
tě opustili. V poslední chvíli sháněj 
povolení, hasiče, vítej kluky, tramp-
ská veličina přijde až v 9 hodin. Sta-
rej se ty, když večírek zklame, bude 
to tvá vina. 

Když se tvořil S. O. B., nepředsta-
vovali isme si jej takto. I^ekli jsme 
několikrát, že politika do trampu ne-
patří. Utržiti jsme výsměch. 

Prohlašujeme, že nejsme s nyněj-
ším programem S. O. B. spokojeni, a 
voláme: Kamarádi, pomozte nám vy-

budovat propast mezi trampem a poli-
tikou. 

Podepsány osady: 
Talking, Far West, Barbados. 

Swenson. 

Stanovisko redakčního kruhu. 

Jsme si vědomi toho, že večírek 
v Kytíně zklamal. Ovšem z jiných 
příčin, než říká dopis. — Zklamal 
proto, poněvadž byl nepřipraven, po-
něvadž zklamali kamarádi, pověření 
provedením, poněvadž dělali věc laj-
dácky. Tito kamarádi, hlavně Irčan 
a Géza byli velmi ostře kritisováni 
jak ve schůzi Divoké scény, tak v T. 
V. D., a všichni bezpodmínečně uznali 
své chyby. 

Avšak z těchto chyb snaží se ně-
kteří kamarádi z Brd udělati naprosto 
nesprávné závěry. 

Trampové nežijí v nebi, ani nejsou 
vysokým plotem odděleni od ostatního 
světa, nýbrž žijí ve světě paďourů, ve 
světě společenského bezpráví boha-
tých vůči chudým. Tohoto světa si 
trampove všímají a musí všímat, oni 
s tímto světem bojují. Divoká scéna 
nemůže a nebude dělat vtipy pro 
vtipy, poněvadž to dělají „Humoris-
tické listy", to předvedl LOK na svém 
večírku v „Lucerně". Trampové svým 
vtipem budou především řezat svět 
paďourů, vykořisťovatelů, s nimiž bo-
jují. To je trampský program. 2e ho 
„Divoká scéna" provedla v Kytíně 
špatně, o tom nikdo nepochybuje. Že 
ho musí provádět lépe, to je všem 
členům „Divoké scény" dnes jasné. 
Kamarádi volají ve svém dopise: „Po-
mozte nám vybudovat propast mezi 

trampeu! a politikou!" Jakou politi-
kou? tážeme se jich. Chápou kama-
rádi, kteří podepsali dopis, smys! 
onoho slova? Politika, to jé věc ve-
řejná, něco, co se dotýká určité části 
lidí stejného zájmu. Jsou nějaké ve-
řejné věci, které se dotýkají všech 
trampů? Jistě, že jsou. Dotýká se nás 
honění četníků, dotýká se nás zdra* 
žení jízdného, dotýká se nás připra-
vovaná předvojenská výchova mlá-
deže, která by prakticky znamenala 
konec svobodného trampingu Mle, co 
je naší politikou! My nebudeme poli-
tickou stranou, aie budeme dělat poli-
tiku obrany trampských zájmů, bude-
me se zuby nehty bránit před sešně-
rováním předvojenskou výchovou, 
před všemi útoky paďourských vyko-
řisťovatelů na nás. Kdo chce tuto 
politiku z trampingu odstranit, není 
tramp, není kamarádem trampských 
kluků, ale jejich nepřítelem, poněvadž 
pracuje, at již vědomky či nevědom-
ky, pro paďourské vykořisťovatele, 
kteří chtějí tramping potlačit, anebo 
ochočit pro své zájmy 

První, kdo začal křičet: „Pryč 
s trampskou politikou, byl zaměstna-
nec politikáře Jiřího Stříbrného, pan. 
Gregor. Trampové ho brzy prohlédli 
a poslali ho s jeho nápady tam, kam 
patři. 

Jsme přesvědčeni, ie kamarádi, 
kteří byli původci brdského dopisu, 
nechtějí dělat nové Gregory. Jsme 
přesvědčeni, že jejich názory vznikly 
nedorozuměním a nepochopením urči-
tých věcí. Je nutno, aby se v sobota 
sešli a poctivě, kamarádsky všechna 
nedorozumění si vysvětlili. 



Tak jsme po delším čundru, aby-
chom ukončili rázem naši hiadovku, 
jeti domů vlakem. Čtyři na tístky, a 
já, jako uznaná autorita v těch vě-
cech, měi na vybranou; buď pěšky, 
nebo na černo. Anžto jsem si řek, že 
mě můžou jen vyhodit, tak jsem jet. 
Vše sto dobře do taktu a i uaše ža-
ludky se rozhodly na stejné melodii. 
V Kralovanech přisedl k nám nějaký 

, , . i i - - - * pán s břichem co by bečička, a když 
Oznamujeme všem osadám, ze ode- aby vam opatrila to krasne zamést- dechu začal se s účastí vy-

še!, cd nás tMvždyMŠ mdý_a všude nání.^ A ne abyste, j y ^otomci. ̂ zapo- „^ ^áši odyseu. „To máte i 
^ . „ - . ^ . , co?" řekl, a požádal nás o nůž. 

Osada Utah 

pořádá 3. února t. r. v e i k ý t r a m p s k ý m u m r a j ve všech sáiech 
Národního domu města Smíchova. Ráz: Mezi dobrodruhy. Soutěž o věcné 
ceny za nejiepši masky dobrodruhů. Vstupné 8 Kč u pokiadny, v před-
prodeji Kč 6 Předprodej každý čtvrtek v hostinci u Karia !V., Vyše-
hrad, Nekianova ulice. 

Kamarádi, přijďte si zařádit na náš VH. mumraj, budete jistě spokojeni. 
Ahoj! Osada Utah. 

mněli, té „dámě" z vděčnosti políbít 
ruku a pokorně poděkovat za tu mi-
lost, kterou vám poskytla tak vzác-
nou radou! 

To všecko bude za tO.— Kč denně. 
Kluci, stačí vám to? Božena. 

Do Dvora Kráiové a okolí! 

Všem hošounům a díftkám zdejším 
i přespolním poslušně meldujeme, že 
jsme umakati osadu, který se nadává 
„Toledo". Zdravíme srdečně osadu 
„Grey Grizzly" a šerifa Miltona. 

Za vosadu Toledo Ferry. 

Osadě Lone Star a Batalion za 
kamarádské přijetí a pohoštění děku-
jeme. Eman Trojan, Standa Derviš. 

Všem trampským dědům, babičkám 
včetně cucanú oznamujeme, že v Olo-
mouci vznikla trampská osada „T o u -
1 a v í v 1 c i", čítající včetně nenaroze-
ných dětí 7 členů. Přes zoufalý odpor 
mocných tohoto světa ulovili jsme pro 

zkusila, než tohle všechno vymyslela, sebe zimtií wigwam v krásné lesní 
jak odpomoci nezaměstnanosti. Jistě krajině a pliváme teď s výše své 
z toho, chudák, hodně zešedivěla. Ne bohorovnosti na všechny paďoury. 
abyste se tomu, vy klackové, smáli, Když jdem kolem paďoura, rozviklají ^ . - , , - u 
anebo se ulejvali! A teď dáveite po- se nám nohv a ruce a provádějí bez- cích, zda budí obdiv, zda hltají jeho 
zor! Paní Olga Fastrová vypočítala, děčně fackovací prostocvyky. Jinak krásnou „uniformu všech těch taxy-
že pradlena přijde hodně draho za jsme ale zdrávi. Jestli máte pro nás trampu. 
dvacet až dvacetpět Kč denně, to je nějaké rady, nepohrdnem. 

Za „Toulavé vlky" Jim. 

oblíbený kamarád Pepa Hejman. 

Za osadu Santa Lucie 
šerif Šakal. 

Hlásíme novou osadu „Alea-Pone" 
na toku Kačáku v Mokrým Caňonu.. 
Naším přáním je, pěstovati nejlepší 
kamarádství se všemi osadami. 

Kamarádi, 

trampové, kteří jste bez zaměstnání: 
Radujte se, veselte se, ovšem ne 
z toho, že se nám narodil spasitel, 
to už dávno odzpívali „věrní křes-
íané", ale z toho, že vzešla spása i 
pro vás. Jedné hodné, milé „dámě" se 
zrodil v její ušlechtilé hlavě plán. 
A nemyslete si, kluci, že to byla lehká 
věc. Jistě by tc z vás nikdo nedoká-
zal, kdepak — to musí být jen tak 
delikátní mozeček, jako má pí. Olga 
Fastrová, jen takový to dokáže. Jen 
si představte, co ta ubohá „dátna' 

Rozbalil svůj kufřík a vyndav salám, 
jat se ho krájet. My se těšili, že nám 
nabídne a v předtuše těch hodů jsme 
již polykali sliny. Tlusfoch ukrojil kus 
a zbytek schoval. Pak pojídaje ukrátí 
kus s houskou, nám povídá: „Jó, hoši, 
já s vámi cítím, já vím co je hlad." 
Kluci, kamarádi, k tomu jsem mu já 
půjčil svůj nůž. Když to zbodnul, vy-
táhl z kapsy metál, revisor ČSD a chtěl 
jízdenky. Brácha mu je podal a on 
je buď zapomněl spočítat, nebo ne-
věděl, kolik nás je. a tak jsem si to 
šupajdi! dál. Z toho si vemte poučení, 
pod lampou že je největší tma, a když 
se paďour zmýlí, může být i hodnej. 

Akela. 

TRAMP a taky-TRAMP. 

On v nažehlených „pumpách", na 
kotníky spuštěných, přikrývajících 
jeho nové kanady, jelenicovou a pra-
vými kostěnými knoflíky zdobenou' 
vestou, se směšnou obrkovanou po-
krývkou na hlavě, ideál žen, stojí před 
nádražím a pošilhává po kolemjdou-

přece moc, že jo? A tak přišla na to, 
že by to mohli dělat mladi mužové 
za 10, to je slovy d e s e t Kč, a ne 
brát zadarmo podporu. To je nápad, 
ne? To se jistě zaznamená d(. historie 
jako záslužný čin té velké vlastenky, 
aby děti věděly, kdo byla tahle Olga 
Fastrová! Vidíte, vy lenoši, jak se 
o vás ty naše „dámy" starají. Hošou-
ni, pomyslete jenom na to krásně za-
městnání, až byste prali tu „ panskou 
špinku" (ta není jako ta vaše) a až 
byste dostali všechnu tu krásnou in-
timitu těch buržoasních paniček a sle-
činek: kalhotky 

Co se opravdu staio. 
Píšeme o paďourech, že, když 

s chudáka stáhli košili, že by s něj . 
nejraděj stáhli i kůži. Možná, že jo, kovaných „bagánů", s veselou, upřírn-
že však nejsou tací všichni, o tom nou a nikomu neubližující tváří chvátá 
vás chci poučit. tam. kam ho táhne jeho samotářská 

S posměškem a sarkastickým pře-
pudrovaným úšklebkem dívá se na 
opáleného a zarostlého — proň — va-
gabunda, který, obtěžkán starým 
chlebníkem, zapadajícím do přiroze-
ného rytmického cvakotu jeho ocvo-

podprsenky a já nevím, co všechno 
ještě; a to všechno by přišlo do va-
šich pazourů. Hergot, kluci, mám 
dojem, že byste to ani nedoprali. To 
je přece něco, ne? Tak kluci, všichni, 
kteří jste bez makání a máte dlouhou 
chvňi, hlaste se u pí. Olgy Fastrové, 

Pakovat deky! 

Kotínské osady „Orkán", „Magua" a „Čtyři příšery" upatiaiy rukou 
nerozdílnou veiký pies trampů, vágusů i trhanú na den 24. iedna t. r. za 
účinkování ceié trampské veřejnosti a to v místnostech restaurace Siavie. 
Kiuci ze všech koutů naší RČS, přičundrejte se. chceme si se všemi stisk-

kombiné, košilky, nout ruce. O chrápandu pro 250 cizokrajných postaráno. Ukážeme, jak si 
představujeme scénu. Kdo co umí, musí na prkna. Výtěžek se věnuje na 
rozšíření našeho tisku. Kamarádi, pište, kdo a hiavně koiik osob od té či 
oné osady přijuchá a to nejdéie do 20. t. m. 

V a r u j e m e p ř e d n á v š t ě v o u v e s m o k i n g u ! 
P ř i j e ď t e , n a j d e t e v š e c h n y d o b r é k t u k y ! 
Očekává Vás za spojené osady šerif Teddy. 

(Adr.: Franta Štastný, Kolín 44.) 
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Strong-heart 

pořádá 18. ledna v Lidovém domě na Pankráci divadehu představení „Pan 
Paďour mezi trampy". Zveme vás všechny, podpoříte tím kamarádskou 
osadu Strong-heart. 

povaha, jeho zvláštní, snad nevypsa-
telný cit přitažlivosti -— do !esa. 

A teď posuďme samí tyto dva druhy 
trampů. 

Jeden právě proto, že nemá ná sobě 
nažehlené a krámským naftalinem 
prosáklé šaty, je štván všemi, kteří 
nedovedou rozpoznat čiověka, než 
podle šatů Tomu vrhá se v tvář, že 
jest ničitelem přírody, ač je to proň 
největší křivdou, nebof příroda je 
pron nejlepší a nejvěrnější milenkou, 
která ho nezklame. 

Oproti tomu ten, kdo nemá onen — 
možno říci — sbližující cit s přírodou, 
kterému nezáleží na ranách, učině-
ných přírodě, je v očích skoro všech 
— dobrým a neškodným trampěm. 

Podle mého úsudku je tramp veselý 
blázen, oddaný svou duší přírodě, 
který s ní žije a dýchá, a který jí ne-
může již proto ubiížit, poněvadž by 
zabi! s e b e s a m a . 

Tof náhled můj — nevyvratitelný. 
Kabel. 

A ještě k polemice o literatuře 
a íibntí. 

Nové rubriky, zavedené v „Tram-
pů", vzbudily hodně zájmu. Byly 
hlasy pro i proti. Redakce dala místo 
oběma. Napsáno bylo o tom sice již 
dosti, neuškodí však, ještě něco při-
psat. O hlídce sportovní mluví spor-
tovci. Budiž po jejích. Každý máme 
0 něco zájem. I o literaturu a film! 
Dobře uved Valda z Okíábru: Uvě-
domělým musíme být každý. Af už 
jen tramp čí tramp — proletář. Jinak 
tě každý oblafne. A že se na nás 
připravujou, víme každý. Tedy 
k věci: Někdo si přece jen může 
koupit knihu. Dobrá. Doví se, která 
by byla vhodná. A kdo si knihu kou-
pit nemůže, doví se z kritiky stručně 
to, co v dobrých knihách je. Ovšem, 
kritika nebývá stejná. Někdy se také 
může koupit. Ale dobrá kritika a 
rada bude jistě ta, kterou ti dá kama-
rád, který se buď v literatuře vyzná 
nebo si knihu může koupit. . . 

A o filmu: 
Je pravda, že kritika o filmech do-

stane se do „Trampa" pozdě. Je 
1 pravda, že na premierové filmy, 
o kterých se píše, mohou jít jen 
pražští trampove. Ale to ještě ne-
znamená, že o filmu, na který ne-
mohu jít, nesmím nic slyšet nebo 
číst! Čím je mi stručný obsah knihy, 
kterou' si nemohu koupit a ittám 0 ni 

zájem, tím je mi posudek o filmu, 
který nemám možnost vidět. Myslím 
proto, že kratičké zprávy neuškodí 
a že budou v dnešní době, kdy právě 
jako si nemůže každý koupit knihu, 
nemůže každý jít do biografu, docela 
vítány. Ne ovšem na úkor ostatního 
obsahu listu. 

Vždyf je „Tramp" nyní jenom náš! 
Můžeme jen vítat, že se jeví o něho 
tak veliký zájem, nebof ten nám také 
dopomůže k tomu, že budeme moci 
míti v „Trampu" vše a pro všechny. 
A k tomu musíme pracovat. Ukázat, 
že „Tramp" může existovat docela 
beze všech tiskových fondů, a peněz 
smrdících mutějovickým u Mím a 
válečnými půjčkami, blahé paměti. 

Přej a bude ti přáno — 
Dej a dostaneš (třeba přes hubu). 
Ahoj! Haba. 

Veškerému trampstvu v Čechách 
a okolí! 

Všem pamětníkům trampského po-
tlachu v Kolíně voznamujeme, že sta-
řešina šerif Teddy pro neobvyklý 
úspěch rozhod) se tento opakovati 
s tím rozdíiem, že bude na sáie. Vy-
zýváme všechny osady z Prahy a 
přifařených obcí, hiavně Gutnarády, 
Midas, Osadu Mtadých Sígrů, Kam-
sas z Cvai a j. a i. k nejhojnější 
účasti. O zábavu, pitivo. nocieh 
dobře postaráno. Společenský úbor, 
smoking, štráfkové kalhoty, nejíépe 
však kanadky, pumpky a svetr. Děv-
čata s sebou! 

Koná se dne 24. ledna v KoMně 
v rest. „Slavie" a doufáme, že ne-
zkiamete. Ahoj! 

Pořádají osady: 

„Organ", „Čtyři příšery", „Magua", 

„Hove Cai! z Ouval". 
—šefe— 

Všem kamarádům oznamujeme za-
ložení osady stanařů „Novgorod" 
v Poděbradech Rascage. kapitán. 

Mým narodím! 
Každotýdenní potíach, kíuku z „Losve Caiu" 

v Ouvatech, vodbejvá se. v neděíi odp. v rest. 
p. Žáčka na Stovanech. Tedy, bludné duše, 
kteří se k nám zatouíaji, nejdřív na pivo a 
pak to ostatní (yostatně takový pivčo, jako 
má Žáček, už za to stoji). A Gumarádůtn a 

j á nedat na chajdu ani vorta; a tedy bych ne-
rad dostat facičky (vidítě, to máte pěknou po-
věst z těch žertíků). Z4af bůh, Tč bůh Ahoj 
— šefe a Vtasta (šerif). Ä ty Bužíre se dej na 
pokání a přijď. 

Čechy. Morava, Stovensko! 

Po svém návratu z cesty kotem světa 
děkují ještě jednou všem osadám, které se 
mne ujaiy a snášety odevzdaně moie obžerství, 
potažmo kanadění různého druhu. Osadám: 
Hawai, Hobo, Skayway (Óstr.). Sihver Star 
(Břeclav), Waikiki (Bratis!.), Avionu, Coio-
radu, Caňon Riveru, Měsíčnímu tidotí Peti-
conu a „13" (Bmo), Bad Cands (Mikutov), 
Los Cabaieros (Strakonice), Modré Osmě a 
!daňu (Budvajs), Mrzákům (Ptzeň) a Vyvržen-
cúm (Rokycany) řvu eště jednou Joha y \oha. 
Špecieíní Ahoj! posílám Joe Mariňákovi do Pří-
brami, Esoví ze Siiver Stáru a Hawanovi oí 
Hawai. Saiem Atejkum, Buzír zpttstiík, t. č. 
na Santa Puetu 

nic si z toho nedělej, že jsi musi! proděíat tu 
v íc s těmi trampy. Jsi jistě mnohem více tram-
pěm, nežii ti, který měii pumpky a bílé čapky, 

věc sta!a už i jinýtii, Nejen tobě. A stane se 
ještě vícekrát. Víš, parasiti jsou všude. Letos 
v iětě, na zpáteční cestě z čundru. ovtažovaii 
jsme si svá vyprahtá hrdta v zahrádce venkov-
ského hostince. Byii tam i jiní trampi. Vtom 
se phhna!i noví, voiajíce yeseíý Ahoj. My jsme 
to, ovšem opětovaii, a tu, biízko mne sedící 
tramp (prozradím, že je z osady Marion) vece: 
„Ono to vyjde odpotedne na špacír a mys!t si, 
že už může votat Ahoj." — Měia jsem sto 
chutí mu říci, že proto, že on nosí španěíský 
šátek na htavě, a má výbojné vousky ä !a 
Menjou, nemá ještě privitegium na to. Jak 
vidno, takoví také nejsou trampi-kamarádi, 
protože už jejich desátý předek se narodit h!u-
chým paďourem. — Tím končím. Zároveň 
pozdravuji „žabáky", i kamarády z osady 
Benton. Ahoj! Růža. 

Následující značky mohou 

si v administraci vyzved-

nout! dopisy: „Cena" 

„Fotočka může být" 2, „O-

koíí Prahy" 4, „Libřice nebo 

Luka" 11, „Jaká cena" 1, 

„Bez podílu I , „Hotově" 1. 

Malý 
oznamovatel. 
(Slovo 1 Kč. -— Pro předplatitele a 
přispívatele 70 haléřů. Tučně tištěné 

slovo dvojnásob) 

HLEDÁM DVA KAMARÁDY z Pra-
hy, chtějící jezdit do chaty — co 

podíiníci. Zn. „Kamarád". 

CHATU U VODY koupí tramp. Zn. 
„Sázava". 

KOUPÍM lyžařské boty. Zn. „Zacho-
valé č. 45". 

KAMARÁDKU Medá tramp. Značka 
„Osada" 



Redakční sdělení a Salon od-
mítnutých z techn. důvodů až 
v příštím čísle. 

Osadní pošta, 
Kamaráae. Míio Ptachých! 

Nerozumě! jsi dobře č!ánku Franty Šeriia! 
A t rama Šerif se snad zase špatně vyjádřit! 

každí ruce co jsou bílé. zas!uhova!y kopnutí. 

k!ik Vždyt ruce proletáře. třeba byly bitá, si 
musí každé sousto zrovna tak vydělat. ]ako 
třeba ty moje ploutve rozedieně do krve za 
mizerných 200 Kč týdně Myslel tím ruce ta-

Frai tu Šerifa, jé to dobrý kluk. a nemám taky 
v úmyslu se někoho zastávat á!e konstatuji 

Lecián. osada Šibenice. 

Šakalovi z Ftrna. 

Má třídní nenávist i<* láska k tobě. 

Na slezine 27. ]H. íMO jsme se dostali do 
polemiky o třídním mém stanovisku — tram-
pingu weekendu atd - chtěl bycn ti napsat 
dopis - týká se to však mnohých kamarádů, 
to co se týká tebe — mnoh ' hlav stejně mysli 

tobě napíšu. Ale i tak bude dobře, protože není 

tam život kde je k!id, není tam život, kde ne-

má svá děcka bije. Tak teda: třídní nenávist. 

L mě n dm posvěceuin dětí 

mne od prasete, kterě trpně snáší porobu, cpaní, 

i kudlu na hrdle — je n i zároveň kusem hrdo-

ším kusem života Kdybych nemět třídní ne-
návisti, neměl bych kamarádem Šakala, neměl 
bych kamarádem posledního nádeníka na do-
lech, němě) bych toíík tep!a v srdci, abych 
mohl říci .,Vy všichni, kteří pracujete, trpíte 
a bojíte se, jste kusem mého já — kusem .mého 

„Paže tuž. vlasti služ — a co Cech, to Sokol" 
— kláně! bych se hluboce k zemi před fnodiou, 
která sluje kapitál, a která tě honí, po vlasti-
české za kusem chleba která ubíjí v prole-
tářskě mámě lásku k vlastním děckům a nutí 
chudá děvčata nabízet klín paralytikňm z cud-
ných měšfanských počestných rodin, která dělá 
z mužů v 35. letech starce s vytáhanýma ru-
kama a ohnutým hřbetem. Snad bych se vi-
piivnu] na vás, mě kamarády a žil bych jak ti 

těchto různých organisací .přeskoč přelez, 
nepodlez!" - Pročpak se, ti Šaka!e. motá 
v hlavě taková myšlenka, že ní potřebí 
třídní nenávisti Rekm jen — je možně íci 
vojákovi, aby bojová! a vítězil oez pušky? — 
Má puška je třídní nenávist. — A kamaráde, 
to jsem se nenaučil u komunistů - ne, to 
jsem se naučil u kapitalistu, tam je odvěká 
třídní nenávist ke všemu tomu, co cítit mate-
rielní chudobou. Oni mne naučili nenávidět — 
třídně nenávidět Oni "e mne abilt lásku 
k vlasti, oni ve mne zabiji krásný obraz 
28. října, oni ve mne zabili víru v nový tepší 
pořádek cestou evoluce. (Ano, pane censore!) 

nenechte na těch boudách vyrůstat mech 
starých, nesčetněkrát omýtaných hesel o Jo-

— všechno. Šakate. co pustil kapitá! ze svých 
hrabivých ruk, pusti! strachem před třídní ne-
návisti — a zmotal se vždycky za čas, až mu 
vždy pomohh ti. kteří hiásaii ..všelidskou 
iásku". — Dnes jsou statisíce nezaměstnaných, 
kriminály se plní zajímavými zločinci. z!o-
děiů ž bídy celý ženský chudobný svět kšef-
tuje se svým tě!em (za 5 Kč kus) — a .Cesko-
siov Červený kř íž" zahajuje . lýden ochrany 
proti úrazům", s). Masarykovi m i náhodou 
možnost, poučit se o humanitních heslech dobfe 
a proto nechala vyvěsit plakát* ,,Neutrácej čas 
a peníze po hospodách, nechoď na schůze a 
věnuj čas vzdělán!". — „Nejiepšf doktor je: 
dr ..Opatrnost" atd.*. — snad se tím ty tisíce 

v prakšh Šakale, tý khiku dobrá, nenech své 

nás kamarády, a dej si do hesla tramuskýčh 
názor: má vlast: svět: má národnost: Ctověk 
A pamatuj si: !áska podniiiuie nenávist a 
naopak. Na to můžeš vzít íed Čím víc tě 
kdo bude bít, tím víc budu iej nevávidět — 
a jedno z nejhoršich, je vidět kamaráda trpět 
umírat — Brandy R. U. R. 

Donnogo Tonka v Lenešicích Brzy po zalo-
ženi uděíali jsme čundr do blýzkěho města 
Loun, oslavit narozen! Ježíše Krista Ktuci 
usuzujte: Já níže podepsaný jako zuřivý tramp 

odměna za to vandr z osady. Je to správný? 
Za matou vopičku boty na dobro? Tento pří-
pad stal se také Mitdovi Kaktusoví z osady 
Krkavců. dětají mu také fóry . . Nepředsta-
vuji si trampa jako barového výtržníka nebo 
alkoholika, mystím a!e také. že je blbý. jiti do 
hospody pít sodovku. Kluci, já jako bývalý 

vlasti. Nepaďouřte. Af žije volnost, jinak nás 
s Kaktusem douutíte založit osadu trainpů ab-
stinentů a z vás naděláme čestné předsedy. 
Ahoj váš na smrt jdoucí Ku!havý Joe. 

Mikimu ze Zambezi. 

t vůj článek o touiavěm psu chápu, sdílím 
s tebou tu tvoji veikou botesí — !ituii, že e 
to muselo přihoditi u mne. Odpusť! Set si na 
čundr. vid. abys poznat kamarády. Ale proč 
zrovna u mne byto ti tolik ubtíženo? Více 
ti říci nemohu - však víš. Děkovat si nemu-
set, nedě!a! jsem to proto, abys mi pak snad 
veřejně děkoval, udělá! jsem to rád. To. co si 
doufá!, že se jednon dočteš v Trarnpu, již se 
bohdá nestane. Škoda - ne, a!e moje. Pozdra-
vů! tam vodemě Břevnov vod Vonásků až 
k Marky tě. Odešeis a nenechá! si mě tu adie-
su, piš třeba na osadu. Jsem tam každou so-
botu. Ahoj. tobě a osadě Hoban. 

S radostí konstatuji, jak vysokého čísla do-

pod Óndřejníkem (Morava). Přiš!i většinou 
čundrem: Ferry a Faňour z Ophíru, Sázava: 
Šerif Adetaída, Libřice; Ghandi—Tukatan. Ji-
čín: Bužír-spustlík. Santa Pueto. Most; Jim 
Court a Red Riever z Grand Canionu. Chru-
dim: Artur a Redy—Samota. Proudy; Milča 
z osadv H. G. 5, Zampadi: Birnbo a Casanova— 
Etdoráďo. Břeciavá; Leo JíH-šMtoběžník: Miki 
ze Zambezi' 4 Přerováci Eso—Sitvístar. Břec-
tava 2krát; Kanto; Houbař Pepa Kristus-har-
monikář, Ahasver Matý Joe ze Zlatého údo!í, 
Praha; Saka! Bob a Sandi. !3ka, Brno; Lucie, 
Praha; Láďa. Venca. Bogan z Adelaidy, Li-
břice; Florina, Černý orel. "Venca šerif, Sono-
ra. Praha Silvestr - Nový rok 

!eši mě. že jsem vám. kamarádi(ky). moh! 
posloužit! tím nejnutnějším na vašich čundrech, 
rád na vás všechny vzpomínám a těším se. že 
i v tomto roce nezůstane chajda u nás v týdnu 
zavřena. Kolik vás přijde letos? A co vy tam 
z Budveisu a co Plzeň, Ko!ín Duchcov, 
Bratistava? Žádný čundr? Ceká vás 

Hoban. 

Hrdinl.Tt z ..Atl Devits". 

Ktuci a holky' Děkujeme za kamarádské 
přivítání, kterým jste nás ,pocti!i" při pos!. 
potlachu. Obzvtáštní dík voláme za ohromné 
množství žrádia a chlastu, jímž jste nás za-
hrnuti - jakož i za tep!á lůžka, která jste nám 
znaveným a zmrzlým ochotně postoupili. Caj, 
který nám vaše myié squaw přípravi!y. by! 
hodněmoc fajn, až na to přepunčování. By!o 
by zapotřebí, abyste je nenecha!i to!ik praco-
vat sic vám brzy sestárnou Ne!íbi!o se nám. 
že v osadě postrádáte: pudr. voňavky a jiné 
„trampské" přípravky, na dělání fasády, bez 
nichž se žádný z nás trempů neobejde Na 
vaši odvahu a serdnatost. kterou jste vokázati 
v noci, jsme hrdi! Vopatřte si do boudy .kanó-
na" dřív než bude pozdě! S křováckým řevem 

Vousatí Jidášové. 

Kamarád. 

Maugiine, musím ti sdětiti. že jsme se do-
čundrali zkrachnutý s těma perkama taky do-
mu (By!o už nejviš na čase. vždyf už jsme 

šiihaii Mady.) A to musíme v prvé řadě děko-
vat: lobě, kiuku z!atý. který ses o nás, co se 
týče žrádla a prachů všemožně staral. A zá-
roveň nám byl nápomocen v tom čundrání a 
tnangolení po Mostě. To. cos pro nás udělat, 
ti jistě do smrti nezapomeneme A budem si 
radi na tebe vzpomínat. Protože jsme v tobě 
poznali kluka, jemuž je doopravdy kamarád-
ství nade vše. Těšíme se na tě a ostatni dobrý 

řvemí na shledanou i našem jarním ^otiachu 
na Sázavě. S kamarádským Ahoj ti řvou kluci 
z Gumarádů Sonory a Ophiru Cinta:* 

Chatě „Arkansas". Čerčany. 

Kamarádi, podati jste řádný důkaz svého nt-
trampství Víte. o co se jedná? 

Nohejl t. č. Teplice. 

Ahoj „Merido"! 

Kamarádi, děkuji Vám za veškerou ohnivou, 

vodu a vychrápání. Hošouni, prosím vás, dejte^ 

jak jsem s vámi zača!? Šerife, nemáš slovo? 
Brunere, starej se také o něco! Až přijedu no-

Nohěj]. 

Vašek z Brna. 

Při čtení tvěho článečku v ! rampu, dato-
vaného !2. XiL, pozná! jsem, že máš dobrou 
vůli, však jednotlivec málo dokáže a proto pro 
začátek jenom adresu N. Fe!sch. Brno-2idenice, 
Ress!ova M7 

Přijď zase někdy k nám pokecat, anebo mK 
napiš. Mimochodem, poptej se tam u vás n 
k!uků na ňáký vobstarožný kanadky. -šefe-

. . a tobě Všivoro! 

ty iumpe starej, slyše! sem, jak si řádit 
na Silvestra, a to tě ani nenapadio, abys natált 
sejráky a přišel pro mě. To víš, Tonda mě to 
všechno řek a já si to pamatuju. Oh!edně té 

chytiy saze a celá !<i!ka iehla popelem. Ahoj! 

- šefe -

Joe - Modrých dálek! 

Srdečný dík za pozdrav i od zdejší osady. 
Jsi dobrý k!uk. Nezapomně! jsem a nezapo-
menu. Kdy přijdu nevím. Možná; že se nynf 
vůbec' nesejdeme, jsem si a!e jist, že po "tom 
ve!kém míchání se jistě sejdeme na druhém 
břehu. To pouto, víš? tam v módřě dáli rudy 

nejme a nekompromisujme Vím. že naše ri z-
haiené košile s vysoukanými rukávv budou 
jistě vpředu. Ahoj! 

Oldšeríf, t. č. Rudá !aiga, Písek. 

Ktukům z osady „Seton" v Loděnici! 

By!i jsme u vás ve vosadě. Máte to tam 
móc hezký Ale kde jste pořád zalezlý. Potře-
bovali jsme se tam vyspat, a!e všechno-bý!o 
zamčený! Až budete pořádat pot!ach, nezapo- _ 
meňte nás pozvat Ahoj řvou dva vyžírkové: 

Všem 

ořátelům a známým na vědotnust dávám, že 
nejsem ani totožný, am v příbuzenském po-
měru s panem Morganem z MeMškova č!ánku 
„Podvídka o stredovečerním kapru", uveřej-
něném v „Trainpu" č. 45, str. 3. Za zneužiti 
mého dobrého jména (byt i náhodné) uděluj! 
tímto Me!íškovi písemně čestného hobia. Ahoj! 

Morgan, šerif osady „Seamew" 

Osadě „Ontario". 

Frickti a Alle jak se daří po tý řeži u p. 
Přeučila? Nechci si s várna nic nic začínat, 
protože jsem začátník (se žiutejma ruk.) a na 
vás bych nestačil ale upozorňuj: vás. že před 
krátkým časem se nám zrodila k milému naše-
mu i ostatním překvapení, osada znějící na 
jméno též jako vaše ..Ontario" Jsme jenom 
čtyři, ale draví kiuci a dovedeme se biti za . 
osadu až na život a proto se vás netěkáme a 
naše osada zůstane, jak se narodita. Máte-!i 
něco proti tomu vozvete se a bude pro mne 
vetká čest. tehnout si na !0 vteřin za chráněn! 
jména a cti naši osady. Lágr v tetě v Měche-
nicích nad Ouředníkem a sídio v Radlicích. 
Mohutný Ahoj za osadu „Ontario 

- . šeri! Cassid!. 
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Kamarád!, na osadu vezměte jen výbornou 
dršíkovou polévku v kostce 

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

Karlín, Zahradní 7. TeL 29414. 

HW —. — — ^ ^ —- S zvu vás bezzávazně 
M k prohlídce mého 
* * t * H H M a n W M H ) prvotřídního a lev-
ného zboží pro lyžaření. Při odvolání &o/n slevy. 

TVooé o A j e ď n á o A y . 

Trampove z Běhánek 5, Še-

rif Kavoň z Přerova dal-

ších 9, trampove z Břežánek 

3, Děti neklidu dalších 5 

předplatitelů, Herejt - Pa-

ředly 10, Ferry z Brna dal-

ších 5, Čtyři z Barthelmesu 

dalších 35 předplatitelů, 

Šefe dalších 13 předplati-

telů a 54 různých abonentů. 

Na co kluci čekáte? 

Ale hádáme se, jaké „ i " se píše ve 

slově Pikovice, a tak čekáme, až ho bude 

vrátný vyvolávat. 

— To se íftpím, že fomu Parfds&out 

po íécA cfpaceŕ: ptuecA nic ne&yfo a sort?a 

ro HJěíaí cft?ě ŕaA zača/ uyííoH-

A a ř A o s p o J u — . 
Hoban. 

„Co tady děláš u ty studny?" 

„No, vracím ji vo co j i ten rošták ho-

stinskej vokrad" -šefe-

„Víš že starej Suchánek sežral za tři 

měsíce ženě celé věno!" 

„A přinesla toho hodně do man-

želství?" 

„No jeje. Dvanáct psů a osm koček." 
— šefe — 

Sem deme na oběd. Tady můžeme 

obědvat celý dvě hodiny! 
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R A C H 

DOBRA OBUV ŠPORTOVCOM 

Cisto 27 30 Drah 3262 00 

Chlapcům na brusieni a 

sáňkování duMboxové boty. 

Cisto 35 42 Druh 3265 00 

Dámské sportovní z hnědé-

ho duHboxu pro bruslení. 

Drah 3267-00 

Sportovní obuv na výlety 

a do největší štrapace. 

Desky na IL ročník „Trampa" nechá-
váme právě tisknout a kdo na ně reflek-
tuje, přihlas se nejdéle do 14 dnů, neboť 
jich bude zhotoven pouze omezený počet. 
Cena bude vehni nízká. Rovněž chybě-
jí-Íi do ročníku některá čísla, je nutno 
se o ně ihned přihlásiti. 

— Koukej, ta holka má krásný 
vlny na vlasech! 
— To bude asi vod Vacka. 
— Depak, ta spí ve formě na 

— Mercedes , s luše j m i ty f ousy? 

— Urč i t ě , v o n a s p o ň n e n í t e ď k a v i d ě t 

t o l i k t en t v ů j ks ich t . 

Trampové! 
Díry všech velikostí kapuR za neívyšší ceny. Značka: 

„Továrna ementálského sýra — ihneď' do adm!n. t. !, 

„Šerife, votevf! ventiiátory. Dandy si hraje na belgic-
kou mihu!" 

16 

bábovku. 

— Kluci já se dám operovat: —. 

No, no, copak je s tebou zas?? 

— Ale bolí mě, že maj jiný plnej 
žaludek —- a já ho mám prázdnej. — 


