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Ročník HL — Číslo 16. — V Praze, dne 16 dubna 1931. — ..Trampa" rediguje s redakč. kruhem Kare! Melišek. 

to je to 

TRAMPING 
dočtete se v právě vyšté brožuře. — Í á d e i * e w Z u d e ! 
t e n a 1 K í . — ŘaJa přiléhavých karikatur a povídek. 

b e n e d a : 

zubatá. 

Položila prsy na stůl a znachověla studem. 

Červené víno hoří ve vysoké sklenici. 

Rysy znavené tváře zápasí s reflexí v zrcadle rudém. 

Stokoruna směje se slibně na hladovou číšnici. 

Smůla v životě je jako špína zapraná do podvlékaček. 

Nebo jako vyšeptalá skvrna na měsíčním řemínku. 

Bohatá žádost boiavě bije hroty nejvzácnějších hraček 

a lidskému se směje vemínku. 

Lepkavá lázeň umocní hlas krve. 

Nadutý frak se splaskl náhle lakotou. 

Dvacetikoruna vděku zabila naději narostlou stokačkou prve 

a poplivala už stokrát zneuctěnou nahotu. 

Sliny s barvičkou umyly ruce v oprýskaném džberu. 

Bolest jako chleba do kafe drobí se do hrubého povyku. 

Kožich pověsil se za háček do šlíoneru. 

A slečna se pověsila na kliku. 

Vařil tuhle Fredy kafé a 

povídá mezitím Mukům: 

— Víte, jaká přednost 

je toho kafé? Že v něm 

žádná přísada není — a 

výhodnost, že v tom žádné 

kafé není — ale záhadou 

je, vod čeho je tak černý! 

Dandy. 

í s o u me j tepSH! 

P ř e s v ě d t t e s e ! 

P o d o M , R i e g f o v a l 3 0 . 

Teieion 42297. 

Není nad takt. 

Jde paďour tmavým, hustým lesem. 

To jste mohli čekat, že se proti němu 

vyřítí! vandrák. Ale to nebyl docela oby-

čejnej vandrák. Ten vandrák musel být 

bývalý ředitel záložny „Kotvy", poně-

vadž slušně pozdravil a uctivě doporučil: 

„Vážený pane, račte si u mě uschovati 

svoje peníze a hodinky, poněvadž by 

vás tady mohl ještě někdo okrást." 

Ota. 

Jaké máte nejstarší víno? 

Prosím, 105 let. 

Co je to na mne, já jsem archeolog. 
Ofa. 

K S M S ľ á f H g p o W e b y 

H M H koupíte nejtépe a nejlevněji u 

fy. Š K O D A IL, Štěpánská 53. Xt i . SJezská 13. 

Kopírujeme. — Vyvoláváme — Zvětšujeme. 

.Tramp" vychází týdní . — Jednotlivá číslo i Kč. — Předplatné roční 42 Kč, púlletní 24 Kč, čtvrtletní 12 Kč. — Majitel a vydavatel 
Trampské vydavatelské družstvo v Praze, zaps. spol. s r. o. — Redakce a administrace Praha !., Karlova 14. — Telefon 24665. — 
ľ iskne a expeduje „Rota" , akc. spol., Praha 1.. Li l ioví ul. 13. — Filiální administrace pro Velké Brno: Brno, Nádražní 2a. — Filiální adminl-
ttrace pro Přerov: Přerov, Škodova ul. 13. — Filiální administrace pro Bratislavu: Bratislava, Štúrova ulice č. 6. — Za redakci odpovídá 

Karel Melišek. — Novinová Mzba povolena č. 290.45S/VH—1930. 



NEZapomeňte doma a za hranicemi 

dát přes hubu soudným čtenářům. 

meiich: 

proč najednou tolik !ásky? 

— aby trampove vědě!i, s kým mají čest 

Máme přiznat barvu, aby to čtenáři „Trampa" vědél!. 
Žádá to „Večerník Práva Lidu". Večerník té strany, 
jejíž zamítavé stanovisko k trampingu je známo a psaii 
isme o něm v jednom z minutých číse). Časy se však 
mění a s nimi i sympatie, což můžeme pozorovat 
v těchto dnech. Je to nár. soc. strana, která nám nabízí 
svou širokou ochrannou náruč, je to nyní — jako vždy 
posiední — sociáiní demokracie. Té se — jako vždy — 
neííbí náš boj, boj proti zákazu trampingu a předvojen-
ské výchově, což je samozřejmé. Kdykoiiv dělníci chtěii 
bojovat za iepší život, byia na stráži sociáiní demokracie 
se svým stereotypním hesiem: 

Nebojujte, poněvadž byste na podobné boje zbytečně 
a těžce dopiáceii! Tato věta nechybí ovšem ani v útoku 
proti časopisu „Tramp". Je všade, kde je nespokojenost. 
Jako hasič, kde hoří. 

Nic se neděje! voiá orgán soc. dem., a pomičuje o dů-
kazích, které jsme o chystaném zákazu přinesii, pomičuje 
o předvojenské výchově, která znamená úpiné znemož-
nění trampingu, poněvadž se pro ni sympaticky vysiovi! 
pan Hummeihans, náčeiník D. T. J. Pomičuje o zamí-
tavém stanovisku k trampingu, který byi vystoven soc. 
dem. miádeží. Nijak nám nezaručuje svobodu tram-
pingu, aie* denuncuje nás z komunistické methody. 

To jc posiedni zbraň každé partaje, která ztroskotda 
na námluvách u trampů. 

Když se to nepodaří, když prohiédáme každou akci, 
kterou máme býti všemožnými okiikami zotročeni, tak 
jsme botševíci. Voiá se poiicie, četnictvo, což má býti 
socialistický postední argument. 

Vážení pánové z „Práva Lidu". 

Žádáte nás, abychom přiznati barvu, aby čtenáři 
„Trampa" věděii, s kým maji čest. 

Odpovídáme: 

S těmi, kteří je nenechají ohiupovat až to té chvíie, 
kdy by moh) býti bez odporu proveden zákaz tram-
pingu. Jak má býti proveden, neopakujeme, je to psáno 
v minutých čísiech. Objednejte si je a rozšiřujte. 
Děkujeme předem. 

— Co jseš namícAnHÍe/? 

— A í s j j ó n e J e ŕ d y n , &ÍH& n e t f ě M , ž e n a 

net/ěM, šuagr netfěfd; esíé a fen 

u ž ^ o c f ě ž á u ó . 

TOV a MERRIDONA pořádají 

dne 22. dubna ve velkém sále 

JEZERKY v Nuslích potíach. 

^ Vstupné Kč 1.10. 

É F Kupujte jedině H J a n o u š k a , 

P o ť o H č. 160. Tel. č. 451-88. 

Stálý ořís soudní xna!e<-. 

TramusM HOtrctT 
stany, torny, bafochy, barety, kiobouky, kalhoty, 
kotiíky, košiie, kabáty, tepláky, sukénky, šátky. 

kedsky koupíte ve 

„ S P O R T Ě L U " . KARLÍN. KRÁLOVSKÁ čís. !3. 

Pane, co je to tam!e za hrad? 

To sou Trosky! 

I přišla jedna kandidátka na jep-
tišku do kláštera a musela vyplnit 
formulář a v rubrice, jakého je 

— To vím, vy vole, ale jak se ty pohlaví, napsala: 

trosky menujou?! „Blond." Holajs Solajs. 

HapBte s! ihned Ca „Trampa" o sbSrati 
MsMnu na íunúr úo sovĚlshčho RusRa. 



T 1 E T K Á . (' r . T . K . ) 

ZVěAreré zpráuy na í 5. sírane/ 

TOV Velké Prahy 
a osada „Merrndona" 

pořádají ve s t ř e d u 22. dubna 1931 ve velkém sá!e 

„JEZERKY" v Nuslích 

ve!):v pattach pražských (rampu. 
Divoká scéna — Eman Trojan — parta Merridony — 
chromatické harmoniky — imitátori Voskovce a We-
richa a řada trampských sborů. Začátek v 8 hodin 
večer. Vstupné pouze Kč 1.10. — Kamarádi, př i j i té 
v trampském, nejdete na taneční večer, nýbrž na svůj 
trampský potiach. Zapůjčte vtajky k výzdobě sátu! 

R e d a k c i „ T r a m p a " . 

Ú s t ř e d n í m u TOV. 

My, trampove a trampky z prvního pottachu 

v Příbraniu, voláme: 

pryč se zákazem volného trampingu, 

pryč s předvojenskou výchovou mládeže, 

pryč s pronásledováním trampů; 

žádáme slevu na dráhách pro trampy. 

At žije volný tramping! 

Zdravíme ústřední TOV. 

Zdravíme náš časopis „Tramp". 

Ahoj! Do paďourů hej-rup! 

Celá osada T. O. S. v Příbrami. Za os. šer!! Joe, 

mariňák, Josef Siepička. 

P. S. Smějeme se interpelaci pos!. klubu nár. soc. 

(Podpisy.) 

Ahoj! Volání Severu! 

V sobotu 18. dubna 1931 v Ktášteře nad Jizerou 
oblastní trampská siezina. 

Výzva kamarádům! 

Z Běié, Turnova, Hradiště, Nymburka, Poděbrad, 
Duchcova, Mostu, Lomnice přičundrejte, kiuci, na 
tento trampský potiach a vezměte s sebou děvčata. 
Siezina tato bude daiším mohutným náporem do pa-
ďourů. ' 

Na potlachu veseiý program a tanec. 
Bouřiivé Ahoj! ! Miadoboiesiavský TOV. 

Osady: „Drndiej", „Panchila", „Šedá tajga". „Kongo", 
„Rudý sever", „New Dawson". „Pamír". 

K potiachu miadoboieslavského TOV v Ktášteře n. Jiz. 

Na potiach bude vypraven z M). Boiesiavi autobus 
v sobotu o ^8. hod- z Nového města. Sraz na náměstí 
v 7 hodin. Za TOV Bouřlivák, jednáte). 

Ahoj Ktadno! 

Kladenští trampíři, přijďte všichni na schůzku dne 
22. dubna (středa) v 7 hodin večer do bořeního sáiu 
restaurace „U Hurta" v No^ém Ktadné. 
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Sbírky na čundr do Sovětského Ruska. 

Osada Okfábr Kč 30.— 
Osada Bard Boys, sb. t. č. ! 4 . . . . . . „ 17.— 

Božena, sbírka . . „ 30.— 
Modrá Žeiva, Pizeň 10.— 
Spojené osady brdské, sb. i. č. 33 . . . . „ 160.30 
Gůnz), sb. 1. č. 107 40.10 
Trampové v sanatoři na Pieši, sb. i. č. 18) . „ 31.— 
Živný, sb. !. č. 70 20.— 
Hájek, Hostomice, sb. 1. č. 122 10.55 
Stronghart, sb. 1. č. 135 . „ 50.40 
Kuchyňka, Břežánky, sb. !. č. 91 . . . . . „ 36.— 
Veiebný, Brno, sb. ) č. 66 „ 5.— 
Osada Bosáků, sb. !. č. 165 „ 20.— 

Kč 480.35 

posledně kvitováno ,. 95.— 
ceikem Kč 575.35 

Brněnský TOV znovu ustaven. 

Ve čtvrtek 9. t. m. konána byla v Brně veřejná schůze 
brněnských trampů za četné účasti. Příčinou jejího svo-
iání byio znovuustavení TOV. a voiba deiegáta na 
čundr do sovětského Ruska. Po řeči kam. Vodry roz-
vinuia se debata, v níž kamarádi přícházeii s četnými 
námitkami stran různých věcí a jejím výsledkem byio 
ustavení nového TOV. Ten skládá se nyní ze zástupců 
jednotlivých osad a hned ve schůzi přihiásily se osady: 
Rio Negro, Benton, Red Wings, Friendiove, Arkansas, 
Altaj, Modrá Hvězda, Údolí sporů, AI Thompsy. Etdo-
rado, Rio Grando, El Paso, Nevada a Kolibřík. 

Zástupci těchto osad jsou zárukou, že TOV. tento-
kráte bude dobře pracovat, nebof zdůrazněný kama-
rádský poměr mezi v š e m i brněnskými trampy bez 
rozdíiu spojí je k spolupráci v TOV. 

dopisy a dotazy k čundru do SSSR: 

Kluci, deíegáti, redakce! 

Zasílám vám několik korun, které jsem vybrat 
pro delegaci do Ruska, hu nás v hanáckém Jerusa-
lemě. Obnos tento je vesměs od lidí, kteří nejsou 
trampy, ale jejich sympatie patří vám. Já sám ne-
jsem trampem, poněvadž mně to moje povolání ne-
dovoluje, a proto vyzývám prostějovské trampy, 
jestli jací u nás jsou, aby oni sami vykonali nějakou 
větší sbírku, která by umožnila cestu do Ruska. 
Bylo by naším velkým přáním, aby někdo od nás, 
nebo snad hodně z blízka, jel jako delegát, který 
by nám po návratu vše vysvětlil. Jenom prosím, 
pokud možná, at nejezdí s delegací žádný bolševik, 
nebo pak budou zase psát, že je navedenej. 

Delegaci, které do Ruska pojede, klade Prostějov 
na srdce, aby hlavně zjistila, jak to stojí s trampin-
gem v Rusku, dále aby zjistila, jakým způsobem 
jedí malé děti, o kterých se tolik psalo také u nás. 
Chceme to vědět proto, že i u nás v Prostějově 
začíná být nedostatek práce, a kde není práce, je 
hlad, když je hlad, tak se jí všecko, i malé děti. 
Tak proto chceme vědět, jak v tomto případě 
máme děti upravovat (zda jako řízek, guláš atd.), 
aby mám toto jídlo, na které jsou Rusi zvykli, 
nelezlo krkem. Snad může delegace toto národní 
jídlo okoštovat, po případě dovézt s sebou jednu 
nebo dvě konservy s dětským masem na vzorek, 
podle které by náš pan ministr zásobování, který 

* 



patří k nám Prostějovákům, nechal u nás tyto děti 
konservovat. Hiavně zjistěte to rychie, než bude 
pozdě, mnoho už toho na jídio není. Dáie doporu-
čujeme deiegaci, aby z Ruska nic nevozila, poně-
vadž Čechosiováci toho už. po převrate dovezii 
od nich dost. 

Tolik zatím. Redakci sděiujeme, že obsah listu je 
veiice dobrý, jen by se mě!o ještě víc do nich ře-
zat. My ztratit nic nemůžem. Ceiý Prostějov přeje 
deiegaci mnoho zdaru, a těší se hlavně, že pak nám 
někdo přijde říct co a jak. 

Ahoj! Prostě jo v-Kiki. 

deiegaci na čundr! 

Všude se volej delegáti, všecko se připravuje, ale aby 
někomu napadlo těm delegátům říct, na co se maj koukat 
a co nás vlastně zajímá a na co chceme, aby se podívali, 
depák. Až přijedou zpátky, bude brekot veliký, že todle 
a todie s; měii prohlídnout. 

Dáváme proto na starost našemu severskému dele-
gátu, aby zjisti! následující (podotýkáme, že si scho-
váme opis tohodle dotazu a pak se ho zeptáme, až 
Přijede zpátky!!): 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

M. 
H . 

12. 
33. 

14. 

Jestli je tam policie a četnictvo. 
Jesíti může mít každý (nebo kdo) zbraň (bou-
chačku, kolfák atp.). Zeptat se dělníků a ne nčja-
!;eich ouřadů!! 
.jestli jsou tam ještě jiné trampské osady a event. 
opatřit adresy těchto, event. jiných českých lidí, 
abychom jim mohli napsat sami. 
Komu patří lesy a jak je tam povolen vstup, neuí-ii 
zakázán, na vstupenky a pod. 
Jak drahá je železnice, piatí dělnici min? Piatí, 
když jedou do práce? 
Jaký tam mají pivo a cigarety (můžeš nám přivézt 
na ukázku, zamlouváme si!!). 
Jestli se tam vojáci účastní veřejného života a ko-
lik jim plat! (sichr máme hodně trampů-odvedenců 
a ty to bude zajímat!!). 
Jak je placena mládež do 20 !ei. dovolená, pra-
covní doba. 
Je pravda, že tam nejsou nezaměstnaní? A že bude 
potřeba 2 miliony nových dělníků? 
Jak se má mládež všeobecně? (Kluby, hřiště, sport.) 
Jaký je poměr dělníků k vládě a jak pohlíží dělníci 
na t. z v. „pětiletku"? 
Jak jsou dělníci stravováni a jejich platy. 
Jak jsou dělníci informováni o Evropě a o malé, 
ale naší ČSR? 
Pošlete nám čumkartu! 

To dáváme na starost nejen našemu severskému dele-
gátovi, ale všem klukům z delegace, a vůbec návrhu-

ŤmpsíiÉ tiíMaĚy 
oňgSná! angMthe BMMRox 

K č W 8 ' -

a ž 

Jarosíav Bohata 

Pfoti Knížeci. 

Tčž poštou na dobírku, vyptacrně 
^ ^ ^ Udejte čisto nohy. HOMHOt 

jeme, aby veškeří trampíři poslali dotazy do redakce 
a nechali si opis ke kontrole. A hodně těm delegátům 
naložit, at si nemyslejí, že jedou pro srandu vyžírat 
„nešťastnou mátušku Rossiji"! To zas ne A aí se dele-
gáti dřív nevracejí, dokavaď to nezjistí, co chceme vě-
dět, jinak jim za trest uložíme, že musej vstoupit do 
československonárodněsociální strany (majitel Ben Ešeda 
a Veverka) a číst denně Azet-Četnické slovo!! Tak se, 
chlapíci, pomějte. 

Jinak jim přejem dobrý větry. Ahoj! 

Osada Turksib. 

K R Á S Y Z E M Í Č E S K Ý C H č. 4. 

( Vydaio min. tělovýchovy a krásy čes-

kého těla.) 

Na cesty a výlety 
vezměte s sebou naše 

v ý b o r n é m a s e w é k e n s a r v y 

a s a g g h é s a ! á m y , 

které obdržíte ve všech našich prodejnách, jakož 
i lahůdkářských obchodech. 

ANTONÍN CHMEL a. s., Praha-Vinohrady, Zvonařka. 

Došlo nám mnoho cizozemských novinek pro 
tramping. Kedsky ä Kč 35.— a á Kč 39.—, pravé 
skotské lumrjaky od Kč 89.—. Americké košile od 
Kč 29.—. Trička á la Williams od 8—9 Kč ve 
všech barvách. Chlebníky od Kč 12.—. Úplně 
nové typy stanů atd. Novinka — trampské ked-
sky s koženou podevší á Kč 59.—. Vyžádejte si 

ceníky! 

Žižkov, Roháčova 7. 
Libeň, Primátorská 6(H. IrampsM zävoU 
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Naše jara! soutěž. 

Dostáváme se všech stran potěšu-
jíc! zprávy, že vypsání soutěže 
opravdu chytío a již došlo také ně-
koiik přihtášek. 

Na svátky připravovaio se mnoho 
osad k trainingn. a!e deštivé a chiad-
né počasí jim jej znemožniio. Tím 
ovšem trpěiy všecky osady a proto 
věřime, že tento handicap nebude 
míti viiv na účast v naši jarní sou-
těži. NemohH-ii kamarádi trainovaíi 
o svátcích, zbývají k tomu ještě dvě 
neděie a dvě soboty a to je dosti 
času pro prozatímní training. Jen 
chtít a jde všecko. 

Vynasnažte se o tu, aby soutěže 
zúčastnito se co nejvíce osad, aby se 
z ní sta! mocný trampský projev. 

Dbejte toho, aby hřiště, na nichž 
se budou matcbe soutěže hráti, by!a 
včas upravena a mě!a reguierní roz-
měry (9* !8 m). 

Propriety jako míč, sítě atd. dejte 
do pořádku a necht jsou po ruce, 
abyste je nemusiM v posiedni chvíii 
sháněti. 

Učiňte vše. aby turnaj hiadce pro-
se!, učiňte vše pro zdar naší jarní 
soutěže. Sportovní komise. 

Toronto — TC. Děti Nekiidu 

utkali se ve footbaliovém matcM 

v neděli dne 5. t. m. na hřišti v Pi-

kovicích. By! to víceméně pro oba 

teamy trainingový zápas. Hře částeč-

ně vadí! rozmokiý terain, který zne-

možni) přesnou kontrolu míče a za-

vinovat časté pády. Přes to byia cel-

ková úroveň zápasu velice dobrá. 

Toronto má velice dobře sehraný 

íorward a dobrou obranu, kde vy-

nikl zvláště brankář. Děti Neklidu, 

vzhledem k tomu, že zařadily ně-

kolik nových hráčů, trpí ještě nese-

hraností. Oba teamy však slibují do 

saisony dobré celky, které se tak 

snadno nenechají poraziti 

V nedělním matclii mělo v L po-

lovině slabou převahu Toronto, ve 

druhé pak Děti Neklidu a dle toho 

match skončil zaslouženou remisou 

3 :3. Obě mužstva si vyměnila vlaj-

ky a samotným zápasem upevnila 

svůj dosavadní kamarádský poměr. 

Dobře soudcova! kam. Hašek z To-

ronta. 
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L Závod „Dvou vrchů" ve střelbě 

ku!ovn!čkou. 

V y h l e d á v a c í s t ř e l b a . Še-
divec 1. b., Markýz 1.2. b., Kare) Ku-
básek 1.5. b„ Waldštein 2. b., Otáček 
2.5 b., Kohout 2.52. b., Ada 3. b., Hiki 
3.5. b., Ferri 3.53. b., Gryzii 4. b. 
S e m i - f i n a l e t n prošli Karel Ku-
básek, Šedivec, Vali Markýz, a do 
F i n á l e přišli a umístili se: 

!. Karel Kubásek, 

2. Šedivec, 

3. Waldštein. 

Výtečný Markýz se vzda) pro oka-
mžitou indisposici. 

Běh „Dvou vrchů". 

Ráno v 8 h. 8 min. by! „vypálen" 
první běžec. Celkem běželo v minu-
tovém intervalu 17 kamarádů, kteří 
v nemožně rozmoklém terénu, za 
úporného deště a vichřice ukázali 
krásný výkon. 

Neběželo se za žádnou odměnu, je-
nom za stisk kamarádských dlaní. 
Pro nedostatek místa jsou uvedeni 
jen prvních 6 běžců, ale jejich čas 
ukazuje poctivou snahu (běželo se 
odděleně), žádné tahání se v houfu a 
„rozdávání" si to před cílem o ně-
jaké ty vteřinky. Časy příště. 

Ahoj prvním a čest posledním. 

CdoH stínů — Havran 2 : 2 . 

Hráno o svátcích v Měchenicích 
na špatném hřišti. Oboustranně sluš-
ná hra. 

Odolí Děsu—Cdolí Stínů 3 :3 (1 : l). 
Reservy 2 :1. 

Key West-Sous 0 : H r á n o v Piko-
vicích i2. t. ni. R e s e r v y 2 : 7 . 

Havran-Darling ! ! : ! . Zápas hrán 
za naprosté převahy Havranu. 

Kamarádi! 

Osada „U r a c o n" zve vás na svůj 
první jarní přespolní běh, který po-
řádá 19. dubna t. r. na trati Hvěz-
donice-Uracon v Posázaví, b!íže Se-
nohrab. 

Proposíce 

Prvního jarního přespotního běhu 

osady „Uracon": 

1. Délka trati asi 4500 m. 
2. Start závodu u hvězdonického 

jezu, cíl na hřišti v osadě .,Ura-
con". Traf bude značena. 

3. Start závodu 19. dubna t. r. 
přesně v 1! hodin dopoledne. 

4. Závodí se v kategoriích: 
a) Trampů závodníků registro-

vaných*) v Č. S. A. A. U. 
b) Trampů neregistrovaných. 

5. Vítězům a dalším umístivším se 
budou věnovány vkusné ceny. 

6. Závodní výbor: Startér: kama-
rád Čadek, měřiči: kamarádi 
Dvořák a Mareš, kontroly: ka-
marádi Jelínek a Vořech. 

7. Případné protesty nutno ozná-
miti některému čtenu závodního 
výboru nejpozději 15 minut po 
ukončení. 

8. Ceny budou vydány v den zá-
vodu. 

9. Každý závodník obdrží občerst-
vení. 

10. Přihlášky bez vkladů přijímá 
kamarád R. Kovařík, Praha HI., 
Thunovská. 

Bližší bude oznámeno v denních 
listech. 

*) Za závodníka registrovaného 
je pokládán každý, kdo již jednou 
registrován by! a !ako takový na 
závodech startoval. 

Plzeňáci, máte u nás k disposic! 
naše wolle-ballové kurty k tréningu 
na naší soutěž. Pište do drbů adresu, 
napíšeme Vám kde to je. 

Osada Sedm křížů. 

ze života 
skutečných 

trampů* 
!f. 

povídky okolo carpentiera 

dle old timera napsa! feldkurát 

Je tomu již více než 20 let, když 
jsem jednoho dne zamířil do ulice 
Rue Lafayette do jistého )oká!u 
poblíže Foubourg-Saint-Denis. 

U plavovlasé madam Theo G a r -
n i e r dostala se nejen dobrá slza 
absinthu, ale též dobré pivo a hlav-
ně pobavení. V ten den isem byl 
svědkem rozmluvy madam Theo 
s hezkým, inteligentním „blond" 
chlapcem. „Je již na čase, Georges, 
aby ses poohlédl po řádném zaměst-



nání, nemůžeš se státe živiti pračka-
mi, které vy nazýváte boxing.. Do-
sud jsi jen „ftink"." Dosti živě odpo-
vědět plavovlasý mtadik: „Milá te-
tinko, co ty rozumíš boxingu? Je to 
nejhezčí a nejmužnější sport a stanu 
se pomocí něho mitionářem. Ohled-
ně tvé poznámky přiznávám, že 
j sem. . . " 

Ještě diouho se přeta hezká ma-
dam Theo s Georgesem a hádka 
končitá tím, že Georges rozzloben 
opustil toká), ujistiv předtím svou 
tetu, že ji už nenavštíví. 

Madam vyprávěta: Georg byt již 
v L e n s i „fanouškem" rohování a 
soudcem mtádeže. Přes to, že mět 
pouhých 13 jar, byt obáVán všemi 
škoiáky, bo i hochy do 18 tet ovlá-
dat. Při všech pračkách by! příto-
men a jeho pěsti mtuvity řeč vyspě-
tých boxerů. Vždy gentleman, k  
obraně stabých, a dostat-ti někdo vý-
prask, říkato se, jen až přijde Georg, 
ten ti ukáže, jak chutnají údery. 
Ovšem, jak se dostat Georges k bo-
xingu? Jo, to byto tak. Byto to roku 
1907, kdy přijel slavný profesor 
Francois Descamp do Lensi a obje-
vil Georgesa při pračce s třemi 
venkovskými hochy, v níž jako oby-
čejně zvítězil Georges. Profesor byl 
tak nadšen, že přemtuvil nejen ,Car-
pa", ate „nabuiíkova!" matku malého 
„Šorša" a prosadit, že se stal poz-
dější mistr Francie i světa ihned 
boxerem. Ate, bohužet, do dnešního 
dne se Georges sotva uživit, ačkotiv 
dva roky boxuje, a nemýtím-li se, 
obnášeta jeho nejvyšší gáže 100 
franků, kterou mu po jeho hrozném 
matchi s Charlesem Ledouxem vy-
ptatiti. No, tehda jste měl vidět na-
šeho miláčka! Jeho htava byta prostě 
osmihranná a jeho obličej jediná 
boute, a přes to prý vyhrál. Vzhle-
dem k tomu, že mitionové výde'ky  
nacházejí se pouze v oblastech mě-
síce, bude lepší, najde-li si Georges 
jiné povotání, které ho uživí. 

Bylo to opětně jiného dne v Rue 
Lafayette, a sice na den o rok poz-
ději, před vánočními svátky roku 
1910. Opětně byl Carpentier hostem 
u madam Theo, a k mému překva-
pení jsem shtedat, že Georges u své 
tety stoupt v kursu. Nemtuviia již 
o pračkách, nýbrž o jabech, tipcr-
cutech, sidestepech, mluvila krátce 
tak, jako by se cetý život pohybo-
vala mezi boxery. 

Obrovitý „ajznboňák" se vmísi! do 
rozhovoru a vyktádal Georgesovi, 
že anglická „the noble art of seií-
defence" je pouze humbuk a pravé 
rohování je francouzský boxing, 
t. zv. savatte. Když mu Carpentier 
slušně odpověděl a vysvětlovat své 
důvody, ošopit se obr na malého 
„Carpa" a vyzvat ho, aby jen při-
šet btíže, a své tvrzení dokázal. „Uo-
šánek" ihned odtožil kabát a při tan-
covat na špičkách k obrovi. Zelez-
ničář nasadit těžký sving na obličej 
Georgesa, a úder, kterému se Car-
pentier vyhnut, šel do prázdna. 
Vztekte chtět „chtap" kopancem za-
sáhnouti pozdějšího mistra do břicha 
(kopance savatta dovotuje), opětně 
se Carpentier uhnut a íežli naše! 
jeho soupeř rovnováhu, zasadii mu 
mistrovskou „petardu" na četist a 
„ajznboňák" se seznámit s no-ilahon. 

Gentteman-like mu „Carp" pomohl 
na nohy a železničář tímto „:inem" 
přesvědčen o superioritě anglického 
boxingu nad savattou prohlásil, /e 
Carpentier je řádným adeptem svého 
oboru. Bylo to první seznámení Old 
Timera s Gěorgem Carpentierem, 
který o rok později vyhrát jeho prv-
ní mistrovství. A nyní vypráví Otd 
Timer: 

c a r p e n t i e r a d e s c a m p č u n -

d r a j í z b r u s e i u 

16. února 1910 po k. o. vítězství 
nad Lampinem obdržet Descamp z 
Brusettu tetegram, v kterém byt tá-
zán, zdali Carpentier je ochoten 
12. března za 100 franků boxovat 
s Angličanem Buck S h i n e m v Bru- 
settu. Radostně ť ba přijali a již 
10. března byli na místě. Příští den 
navštívil Francois Descamp trénin-
govou škotu a doufat, přesto že Ang-
ličan 10 let boxovat a předcházela 
mu nejtepší pověst, že match je nro 
Georgesa v trapu vyhrán. 

Aby zdvojnásobit gáži, učinit Des-
camp Shinovi návrh, uzavříti zvtáštní 
sázku o 100 franků. K nej větší ra-
dosti Descampa Angličan na sázku 
přistoupit a Francois spěchal - pln 
radosti do hotelu svého Georga. aby 
ho zpravil o tak dobrém obchodě. 
Samotný match však znamenal pro 
oba vetké zktamání a překvapení, 
neboť clevernt Angličan Carpentiera 
htadce vybodovat. Porážka zůsobila 
na firmu Descamp-Carpentier jako 
ledová sprcha a oba stáli nyní bez 
jediného sous v cizí zemi . . . 

reliquie 
Po matchi století mezi Demp-

seyem a Carpentierem potkat se Old 
Timer v Paříži v „Sate Wagram" 
s Descampem, managerem poražené-
ho Francouze. Descamp se po této 
strašné katastrofě tak datece zotavil, 
že byt opětně tím starým nezmarem 
optimistou. A vyprávět: Nuž tedy, 
Georges byl Dempseyem poražen, 
ale nemyslete si, že je snad zničen 
a musí dáti ringu vale. Odpočine si 
řádně a zotaví se, bude íightovati a 
ukáže světu, že je tím starým Cat-
Pentierem, co bývat. 

Pomyslím-li na to dnes, kdy jsme 
milionáři, máme auta, vity a vše, co 
náteží k životu grandseigneura... 

Jak jinak to byto před H tety. 
Neměti jsme auta ani vily, sotva pe-
něz na živobytí a přece jsem nikdy 
neztratit důvěry v něho, nikdy jsem 
nepochybovat, že jednou budeme 
tam, kde jsme dnes. Jak pravím, 
tenkrát se nám vedlo hnusně a vzpo-
mínám si, když mi pořadatel Lerda 
z Lensi poslal telegram, ve kterém 
nabízet Georgesovi 20 franku za 
match s Gtoria, byli jsme opětně za-
chráněni. Bylo 20 franků za match 
a Gtoria v 8. kote k. o. 

Nechtěl bych tento telegram ztra-
titi, ie mi posvátnou relikvií. A ještě 
jiná památka: 

Pln nadějí jsme odjíždět) za „vel-
kou touži". Cetá Francie, co pravím, 
celá Evropa se dívala na Carpen-
tiera s důvěrou a doufata, že Demp-
seyovi mistrovství světa vyrve. 

(Pokračování.) 

Kamarád! 
kupu j í jen dobré , 

v ý k o n u schopné a 

při tom ! e w n é 

g r a m o f o n y z a K č 4 3 9 . -

a desky všecli původn ích 711a-

ček od Kč 2 0 - v g r a m o f o -

n o v é m b a z á r u v P r a z e 

u W H s o n o v a n á d r a ž í . 

Rugby 
nová sportovní obuv 

model Red . . . . Kč 90.— 

„ White . . . . „ 90.^-

„ Neutra! . . . „ 84.— 

M Brown . . . „ 84.— 

Kotíčkovaná o 8 Kč !evnější. 

Generátni zastoupeni 

€anada 
Vinohrady, Šafaříkova 1 

Katatog zdarma. 

P o c h á z í 

BHÓMC pro Vás něco 
nového. 

Vyžádejte si ceníky. 

„CAMADA" 
M n o ň r a ď M , S a t a r š h o v a ) . 

T 



m á ř e p a p í r y ? " 

í oece íramp mííý, přeJočrý; „OJpas-

<2?e já cesia ja ín&ogníío.^ Jím T*. t?. 

— Johny, já se dám ke skautům. 

— Neblbniž . . . proč? 

— No, představ si tu krásu, lámat 

větve, zajíce chytat, papíry pohazovat a 

žádnej ti nic neudělá. Fšecko se to pak 

svede na trampy. 

Sport Lesatov 
PRAHA H., Vodičkova 23. 

Hlavní sk!ad trampské obuv! guměně, značky „Hood" 

(od Kč 19.— Kč 29.—). 

$ 

marko: 
j a r n í v e r š e 

Velikonoční pomlázky, 
milenci hrají na válku 
vojáci zpyšněli bez lásky 
a milovali na dálku, 

Půlměsíc z olova 
a duben, měsíc z křišťálu, 
nejsladší slova cukrová 
se rozlynula po bálu. 

Zmatek nad zmatek 
básníci hlavu ztratili, 
zelené balónky připluly nazpátek 
na konec idylly.* 

Verše o jaru, 
sluneční kotouč z niklu 
milenci plní rozmarů 
odjíždějí na motocyklu. 

Na trať by! přidělen nový konduktér. 

Na každé stanici si přečet! tabu!ku a pak 

d!e předpisu vyvo!a! jméno stanice. Při-

jeli na zapad!ou zastávku, kde by! nápis 

už tak poničený, že ho nemoh! roz!uštit. 

Přistoupí! k tabu!ce, ukáza! na ni prstem 

a vyvolal: ,, Jestli sem někdo jede, tak je 

to tady!" co. 

V ParMs&ooě řaoící něco poJezreJe za-

š&vrčí. í/č:řeí sAoč: s^o&em feoím; „Cos 

r o a J ě M ? ^ 

„Prosím, mně zaorzafa 

„Bořa? fo acřěíej ješfě jednou 

PorMseÁř nic. 

V rcm se AMsí soase<f; „Prosím, on 

nemaže, on je &os." Jím ľ . t?. 

Daž seJíá& řrampo^t &as cAíe&a. Ten 

po něm mr^ne, sízy ma t̂ řerí Jo očí a za-

píáčer „CAaJáčAa, iy masíš &ýf siarej/^ 

KANADKY 
D u M b o x a 1 7 0 K č 

D u M b o x b . 1 5 0 K č 

p r o g a r o 1 2 0 K ? 

KEDSKY , 

lehké, pohodlné s koženou podešví Kč 75.— 

M J . F i a t y , 
NemůOHva t, 9. výroba sportovní obuv! ViMlwafly. NemůOHva t, 9. 



f á í a 

na okraj návratu 
&o&<w: z A u r í A t ó n a 

Aíoiio; Živoi je iniacAý neAiiJ. 

PřeJevšňn, mď/ JraAý Bo&e; víian: iě opěi J o m á 
ne/Jříve &yÍo mně poJěAovai ŕ: za ien Arasný čianeA, 

Aierý /si mí věnovai, /eAož JeJiAaci všaA a vas v 
z práAMHýcA příčin a z „čisŕéAo AamaráJsiví" pocAo-
pire/ně šAriii. 

Čeii /sem / v r e p o r t ne/;nč;:ě iřiArai o &yi /sem 
v <AxcAa znova v iěcA mísieeA, M e /sem přej iřemi ieiy 
ea/Jai. 

Ro&e, pamaia/eš se, /aA /sme se spo/H iončiii? 7aA /si 
mi na rynAa K Aiasa zařvai s ŕfcďžŕm své posM;;: 
^/ara"? /(amora(/e, vím, vyp#(?% /si za Aamna miiené 
via^ii sie/né /aAo /a, pin AiaJa po JočroJražsiví, eo 
romnífŕicAý, „Jrsný seveřan", ai?ys v JaíAacA, v sinneč-
nícA &arvacA výcAoJa, v zapopíe/H^^e/rpHiyMeA svěio-
o&čansAýe/: pŕŕsŕavH aseJi za siäi n a j Ďaňaioa iaAví 
siaJAé miAy, iy a ivá/ AMový, r/ivoAý smaieA, — „JmA 
^vé Ja^e in iacAě". . . . 

Re&e, AJysi /sem aJěiai Mseň, /ež nesia název „Živoi 
/e faiacAý neAiiJ". Tenio název siai se paA iran;psAý/n 
Aesiem, s nímž se mo/e oči seiAJvaiy na srařičAýcA 
^yŕarJeA a v osaďme/i AniAaeA. V ié JoAě mne iaiacAé 
^oaAy wapMovaiy až &oiesií. CAiěi /sem per/orova^ ži-
VQŕ /aAo /iimový pas, AažJé cAvíie si moci pasi/i Jo oči 
/a nei?o ona Jo&roJražnoa epoeAa. 

^4ie Jnes, Ro&e? Co všecAno se za ia Jo&a nas7;ro-
ňiazAYo v iiJsAýeA očícA? 

VarnensAá piaž paďoar^, PiovJivsAé zemefreseaí, car-
sAa paraJa v Soiii. Zřícemny AaieJraiy Svaié A/eJěie, 
Aiř/ví &yia ífyaamiiovana &niAarsAýn: proieiariaien;. 
ť í J a siam&aisAýcA nevěsieA, Jřina ry&ařá na Zŕaŕem 
T^oAa, ve Smyrně veJii na řeiěze aAované íiJi, ne, io 
ne&yii iapiči, ani vraAové, aie siavAa/ící ířeřnici, paJa/ící 
AiaJy, v Som é iarecAý čeinicAý ^ap;Yan fmŕavŕi poaze 
^arecÁy^ &yi panem ceiéňo měsia, siarci, sedící a me-

vsiavaii a čianěii se Mn&oce. í om , smaině 
siavne měsio na Dnna/i, M e přeti ieŕy óai-

Aarái: viasrenci sesíře^ov^K za/aié r/ěřníčy čnio/neiy Jo 
vin, v Marseiiie /sem siyšei senegaisŔon píseň oJ Jěií 
svo&odné divočiny, oJ ďěii, vyiaženýcň z roďnýcA 
řraaiá a sešněrovanýcA Jo manďará „civiiisace". 

AíarseíiisAý „Aioire Dame Je ia GarJe*', „AraččařsAý 
Aram", Aosiei, zJo&ený, Tanis, Miý Ďarnas 
proroAäv, orieniaiaí Aoazio a Arysy, na Toar&ei ei &ey 
ianeí &řišní ianee, cAaJí spě/i eeioa noe Jiaž&ě, při-
^ryií ae&em fio /soa ŕa%é /rampové. Fo&e, a iaAé mí-
eňa/í Jo pořií/Ay, ne&oř ?:aJavaii Francii a proAiinaii 
&íioa civiiisaciA /eJnoa Jenně /eJii eAié& a Ayseie miéčo, 
zmnoAonaso&ené voJoa, /soa io ii, co asiaiia/i v pe/;ef-
nýc/: Jnecň siinice. MomaJi, ^4raí<ově, ^a^yřové marně 
se snaží seirasii /ranconzs^o;; noAa se svýcA zaJ, 
v ^ižíra Arači cŕzŕncc/M, smečka zoařaica, vraňa, a&o-
ža^á, šíieně siřife/ící po sie/ně z&vjŕ</;;ýcň a AíJnýc/: 
/a^o /e san:a. 

Bo&e, neviJěi /sen: ceiý svěř, viJěi /sem /en nepairné, 
zavšwíné /eAo ^oa/y, aie siačiio ío, a&y se romaniiAa 
ž ivi la sraia přeiaJen:, ne&oř poJ sřHacčnř/M! Ďarvami 
čAví se černá &res&a áris%á, nasiři a AřivJ, pacAanýeA 

na cAaJýc/: ioňoio svěia. 

7a& &yia paJoary i iJsM prace, vaše 
prace? Deseii piasiry/ — S nasazením viasiníňo živoia 
/eJeš, AamaraJe, iy a řiaJži, ira;apové ne/sAaiečné/ši, 
po J vagony. Proč? PoněvaJž není peněz, a van: fvam, 
/ň'msným irampäm) zacAiěío se aviJěi věci, JaiAy, 
směry, /ež /soa vyňrazeny /en vei^oo&cAoJníAň;n, /ii-
movým AvězJam a zaAraničnim máa's^rám. 

PaA /sie viJěii něco Á'ra.sneAo.- TarecAý Ariminai. 
Vězně, o&víněhě z Aomani.sma. 4cA. Aoíi, snaJ /sie se 

neíe/řH? Afo/i Jrazi irampověr 7*o /e přece nc/víeJně/^i 
aJa;o.si svěia/ .4 &íié viasy. /t vši. á ie nezapomeňme; 
/(emai paša rovna se JemoAľraŕŕcM repn&ííAa. A'aAonee 
přišei ziaiý Aře& programa.- Do Jvoa provazn race a — 
/iž van: viioaAaii Jo iěia iarecAoa JemoAracii. 

Bo&e, zase /sme se seíAaii. Ty /si mi /en řeAi.- „Oězo, 
a)?i mnoAo nemíavín:. Ty víš, a Jrazí nevériii." — 
SiisAi /sen: ii raAa. Alysiím, že /sem ii porozaměi. 

Správně píšeš; „ /aA raJ &yc/: psai /en samě 
Arasně pří&ěAy, aie živoi /e ivrJý a vači 
n a m . . . " 

Živoi /e rozMiý siřevíc, vyAneš ii se &iaia, /naš io 
Jo&rý. Bo&e, /eJnoa se ne&aJeš moci vyA/:oai, Jo 
&iaia šiapneš, a in začneš přemýšiei, proč ivň/ sřřevíe, 
siřevíce ivýcA JraAá /soa Jěravé. proč /iní n:a/i Jo&rě 
&oiy? 

ľ í n : oAamžiAe;;:, /aA začneš iaAio mysiei, /si iramp, 
pěsia/ící poíiiiAa/ ^ zasioažíš, a&y ii AamaraJ SpooA 
/?ancA, aaior čianA:: „77eieJ, irampe", rnAa. 
JVe^or opravJový iramp se všema cAecAia", a /e n;a 
iAosie/no, ieče-ii ma Jo siřevíce či ne 

Bo&e, vraiii /si se ně/aA za'niAiý. Aíaš /iné oči než 
Jříve. ViJěi /si Jno živoia. Co mysiíš, /e živoi seiAan 
ze sinnečnícA &arev? Ve Ďana^úa iaAví? 

Při/mi, prosím, ienio číaneA, věnovai /sen: ii /e/, ne-
&oŕ a n a's se nešAria JeJiAace AamaraJa, i z Jra-
AěAo &řeAn". 

^Ao/. Bo&e z ř/ariAann/ KamaraJe/ 

^ V e j z J r a o ě j š t / s o a &<MMfo(%enní p r o c A á z & y 

n a č e r s í o é m o z í f a c A a / 

Trampa bolí každý úd, 

nenosí-!! botky Hood (húd). 

K dostán! ve všech větších závodech sportovních 
a s obuv! (od Kč !9.—. 29.—). 
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vaKek M ň a : 

pasáci, flinkové a íuláci 
Kare! nebyl papírovým, zhýčkaným ktukem. Na svoje 

mládí byl příliš chytrý a vyznal se v lidech lépe, než 
starý věhlasný znalec lidí. Prošel všem: humánními 
ústavy, které k blahu lidstva vymyslely moudré hlavy 
vladařů, zákonodárců a iidutnilů vůbec. To byia jeho 
škola. 

Z nalezince putoval s jménem, které mu tam dali, 
do sirotčince, a ve čtrnácti letech do útulny pro učně, 
kde my! podlahu, přišíval patentní knoflíčky na papíry 
a při tom chodii se učit do fabriky soustružnictví. Ni-
kdy si nestýskal, protože i při těch fackách, poskyto-
vaných mu mistrem i „vychovatelem" v útutně, najedl 
se alespoň chleba a špíny, které se říkalo honosně po-
lévka. Karel nebyl náročným a dovedl vydržet leccos, 
nad čímž by si jiný kluk zoufal, ale když se doučil 
řemeslu a z útulny ho vyhodili jako jinocha, který se 
už může sám uživit, nevědět, kudy kam. 

Sedmdesát korun týdenního platu ve fabrice bylo 
příiiš málo, aby se mohi z toho šatit, stravovat a pla-
tit podnájem. Oko sociální péče sice nad ním bdělo 
neustále a „sociátní pracovnice" se předháněly v po-
skytování morální pomoci jeho chlapeckému, nezra-
lému mozku. Hmotně Karlovi nepomohla ani sociální 
péče. ani kdo jiný. 

Když si tam přišel stěžovat na svoji bídu, říkali mu 
pokaždé: „Šetři a musíš s penězi vyjít — nemůžeme 
přece hmotně podporovat dospělého hocha. — Jen se 
snaž a uvidíš, že to půjde." 

A Karel se tedy snažii. 
Ye fabrice si udělal s kamarádem nářadí a na sociální 

péči přestal chodit se stížnostmi. — Jedné krásné noci 
vyboural společně s kamarádem nedobytnou pokladnu 
v tovární kanceláři . . . 

Pak už ho na sociáhií péči přivedl detektiv. Slečny 
nad jeho zločinem prskaiy a ž . . hanba mluvit a Karel 
putoval k soudu. 

Šlo to bez mazlení, jako po mýdie. Páni uvažovali 
o polepšovně, ale pro tu už byl Karel příliš starý. 
Bylo mu tehdy přes osmnáct a do „vychovatelny" be-
rou provinilce, jen pokud nepřekročil osmnáct let. 
Avšak dostanou-li tito páni do rukou mladého xka-
žence, nezůstanou nikdy v rozpacích. 

Naměřili Karlovi čtyři měsíce žaláře a po odpykání 
tohoto trestu ho „přeložiii" na tři léta do donucovací  
pracovny, aby se polepšil. 

Karel vysloužil a dnes a dnes, po třech letech, stojí 
jako dvaadvacetiletý na nové křižovatce života. Raj-
tárna ho nepolepšila. Věděl teď lépe než kdy jindy, že 
do fabriky nepůjde. Bude se flinkat a sem tam sežene 
si ňákej lehčí švindl nebo betonovou mordu, aby měl 
sortu. Byt a nějaký švind si najde až zítra. 

Zamířil nejdříve na policejní úřad, aby ohlásil svůj 
příchod a přijal pomoc v podobě špehujícího jej fjzla. 
Budou se teď o něho starat, aby v životě nezakopl . . . 

Vycházel z policejního úřadu se spokojeným úsmě-
vem. Ve vedlejší ulici narazil na pána s černou bouřkou 
na hlavě. 

Karel ho poznal. 
Otočil se k němu zadnicí a dělal, jako by si uva-

zoval šněrovadlo v botě. Pán v bouřce díval se teď na 
vyšpulené půlky jeho zadnice a Karel, zůstávaje v této 
posici, hleděl na něho otvorem mezí nohama. 

„Jen si mě voklepni, šakale — snad mě poznáš i po-
dle zadnice!" 

Pánovi se tato hra zdál* hloupou. Popošel ke Karlovi 
a zaklepal mu na rameno. 

„Vítám tě, Karlíčku — podívej, nehraj si se zná-
mejma tak blbě na schovávanou." 

Karel zastrčil konce šněrovadla do boty a napřímil se. 

„Sakramentská kanička, to už ji dneska po pátý 
uvazu ju . . . Áá, poklona — pan inspektor. Buďte zdráv, 
pane inspektore; kdo by si pomyslel, že vás potkám. 
Právě jdu od v á s . . . " 

Pán spolkl jeho „udělané" překvapení a černý kní-
rek se mu pod nosem nadzdvihl. 

„Dokroutil Karlíček, dokroutil?" 
„Jo, jo, pane inspektore, dokroutil trojku v rajtárnS. 

Děkuju, pomoh ste mi k hezkými! zavopatření!" 
Bouřka se dala do smíchu. 
„Vidíš, ty parchantě, a tos to vyčíh eště lacino, ne-

bejt toho, žes byl eště kojenec, tnohls fasovat pětku!" 
Karet mávl rukou. 
„Jen to nechte, našpuntiti ste mi to za takovou blbou 

mordu pěkně!" — 
„Hm, hm — a co teď; máš něco v pácu? — Víš, ňá-

kou nafásnutou k á č u . . . " přihmuřova! oči pán v bouřce. 
Karet se hlučně rozesmál. 
„Co vás napadá, dyk sem teprv dneska výpad a pak 

— nemám ani nádobí." 
„No, to už si vobstaráš, seš vodborník." 
„To teda asi ztěžka, pane inspektor. Já sem teď na 

dobrý cestě. Půjdu dělat do fabriky, třeba za padesát 
korun tejdně. Teď sem polepšenej člověk." 

Pán v bouřce mu podal ruku. 
„Pacholku, nevěřím ti, ale měj se dobře. A kdybych 

tě měl jako moc vidět, že se flinkáš, tak ti radím: 
Zdrchej se mi raděj z vočí, aí tě nevidím, nebo . . . " 

Pán v bouřce zmizet za rohem a Karel zasykl, do-
provázeje ho vražedným pohledem: 

„Ty seš hezkej pán — hned první den na mě lezeš 
jako šváb do půllitru v hospodě. Seš veďte; to ti 
p í šu . . . " 

Vyňato z knihy „ P a s á c i , f l i n k o v é a 
t u l á c i " (nákl. Boreckého). Tato druhá 
kniha Vaška Káni (Standy Derviše) právě 
vyšta a doporučujeme ji kamarádům k pře-
čtení. Je k dostání v naší administraci a 
podepsaná autorem stojí pouze 9 Kč, poš-
tou 10 Kč. 

] K t M K M M M M H 
- takto vypadá celokožená ideální 

a lehkoopravitelná obuv 

Noha se Vám nepáří iako v gumové obuvi. — 
Žádejte ve všech sport, závodech neb u výrobce 

H g % H E B B N - M z a r B í m 

Rokycanova 25. Tet. 263-27. 

5 * < n a * * * w * o * * $ w * w * * * e * w * * * * * w * w w w w 

Poudám své skvav: „Že v tom Trampu 

bejvalo dříf lepší čtení?" 

Odpovídá skvav: „Ba bejvalo, ale než 

si tam začal psát ty!" 

Pochutnáte si, vezmete-li s sebou na tramping 

PMnngwa irSíhovoH 
poMvhn T h#s(M 

Žádejte všude. Cena kostku na 3 v-entt; porce Kč 3.—. 
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fran/a icrí/.-

o ^poŕnýcA deŕecA 
v. 

SMvce Ay/o šes/nac/ /e/, Á'dyž M /i! A/ac/ poča/: po-
AnAovo/ CAod//a í/o ŕaMAy se svým ip/-
ča/ým žívo/e/H a vycAr//ýma /vdřema, na nŕcAž rnženec 
s/nda sc m:s:7 se žA:/ým: sAvmam:. /ej: cAHďoÄrewM 
posuve š/vana aKcen;: zmA.v čam/Až, /c/i Ao/ava 
dnše HňraF^am: s o u s e d a Aopanc:. /ež /: o/ec, 
A/erý že /7 Aopne vždy. Adyž // po/M. 

^rč:/a se pro/o ďoma v Aoa/A;: po své/?: pŕŕc/toďH 
2 prac^, ňAy rano rycAíc opě/ než!: se (/os/ang 
na ďosa^ /eAo noAy. Když paA ngmoAřa cAod:7 do 
prdce, ^ ^ aspoň čamaraJ^y dovedíy ř:c: po;- do&rýcň 
s!ov, seda!a ce!ý d ín Ha Aopc: za més/em ;: AřA:/ovn: 
zd/, M g šnměío zrajíc: o&:!: a &y!y c//// z/acA!ýn: zd-
pacAem ŕŕcn; s/aré věnce, vyvážené sen: AroAař:. 

By!y doma /ŕ: de//, sama dévča/a, a /y dvě m!adš: 
dondše/y ses/ŕe oAéd Aava s cA!eAem na /e// mís/o 
za zd: /Nr/výcA. p!aAa!y zde a vyprávěly, /a A o/ec aAo-
dí! zase ma/ča ne&o rozM /a!:ř. CAodí! do sAMrny. Ade 
Ay/ /op:čem /;a noc a pro/o se S/avAa vrace!a až po 
jeAo odcAodn don:::, Ade /f opě/ ví/a!a p/dčem ma/Aa, 
jež proAA'naía /0A0 !o/ra, co /ŕ do /0A0 př:ved! a adé!a! 
negfasŕnon ce!oa rodma. 

By/a vždy Aodné děvče a doAře se ve šAo!e ač:!a. 
ďezHČas/nova/a se /n'Ady op/z!ýcA řeč: ne&o Aer os/a/-
n;cA dé/:, proŕože doma Ay!o více časn do/dédnoa/: na 
ně a o/ec /e//, A/erý nepi/, d&a! veHce na své /ř: dcery. 
J8y!a dě/sAon č/s/oa př!/e!Ayn: PepíAa Kozn. A/erý se 
nyn: ně// zaAradn/Aem, na draAé s/rané AřA:/ova, a 
níAdy se neda/a z!aAa/: A sv/nač/ndm a Arddežím, jež 
dě/: prováděly. 

Když /í Ay!o pa/;;dt,/ /e/, Ay/a //ž vyspě/a. a paA př:-
š!a do rnAoa í d dy //rnáM, per:/e/-i/ní/;o krasavce čer-
nýcA, &!ýsAavýc/: oč: a rndýc/í /vdří, ^ŕerý &y/ s/dr //ž 
dvace/ ře/, doved/ Arasně /nncova^. a /eAož v/asy se 
nad če/em /očí/y v ívrdé prsteny. 

Jednon odpo/edne pracova/ PepiA na ArM/ově pŕ: 
opravě AroM a Adyž po/ře&ova/ M s drd/n, pře/ez/ zed, 
Ade s: /e/ cA/ě/ vymo/a/ ze sřarýcA venen. Se/AaH se 
zde, a ona, majíc zAřížené rnce přes své vys/onp/é 
WícAo, seděfa v /ravě s r;o/Mf;!íí rovné naraženýma c 
vyprľŕvčŕa mn, mě/a Z-ddn rada, /aA /f prosŕ/ a sH&o-
va/ a pa% vyMAa/ sem za /n zeď 

íí&a/ /i a žadonŕ? a Adyž nž se seŕmé/o, zapas/řa 
s ním zon/a/e. ďn/M a drže!, /ŕ : prosí! a vyAro-
žova? a H/tsŕ%, že se n/c nemas: s/a/, Adyž se da pozor, 
a on že /oma rozam/. Aíě/ vždy ^/és/: H dév/a/ a ne-
odo/a/a mn žddnd, A/erd s nm: š/a sama, a dévča/a, 
/ež ž;7a v ma/ýcA &y/ecA p/nýcA nedos/a/Aa, ^de padařa 
/vrdá síova mez: ořcem a n:a!řon. M e v!ad?a &:da a 
nedos/a/e& s ním cňodŕŕa rada 

JejícA míada srdce Ařadově^a po sfudA-cn; s/ové, po 
poMazem, a ony véř:7y Aažda, že /e/: /as^a Ande m% 
více š/ěsr: nežH /é drnAé. 7*o věří/a : SMv^a, řež po 
prvn: prop^íAňíié noc: c/:o</;7ŕ! denně na znamé m:s/o, 
Ade se scAazeH, a pač pž n<?p/ača?a a neAa^a se nřčeAo, 
až se s/a/a zn:ěna s /e/ŕm /ě/en:. 

NemoAía /oma nvěr% a necAdpaía, jaA /e /o možně, 
vždy/ Lada j; /ač a/íšŕova?. Už se aíe spo!a díonAo ne-
v/dé!:, pro/ože on déŕa pasa/řa zrzavé í :dé , č/erd ma 
davd Aodně peněz a áonpŕfa ma Prasne ša!y. FVemaže 
/o /oAé nyn/ pocAop:/, /a/í maže spar s dnroa. na Aŕeré 
se vystřídá za noc néáoíŕŔ cAřapa ;< nž rad:!y, 
a&y j: poA7a v:/r/ořem a soasedáy zase vyé:/a/y ma/ce, 
proč /o nenecAafa Ao!ce dd/ pryč péAně z Araje. Aned 
/a% na /o př/šřa, a!e /o až ona &y?a ve č/vrŕém měsíc:. 

To všecAno povMařa pří/eí: svýcA dě/sAýcA Aer a paA, 
M y ž sAoč:! zpě/ za zeď, dívařn se da/ /npé na proŕe/s: 
vrcAy, /aA Aěž: vfny po MnecA pgenřcř. 

Za /ň' dny v/dé/ Pep/A na sMnícf s/d/ vúz ocAraan# 
s/an:ce a zŕízenc: o&cAaze!/ s nosi/Ay AŕM/ov, Mopý/a-
/:ce za zd: o dra/y Ay/:c a naMpenéAo zde nerada. Pod 
M ý m pros/ěrad/cm /eže!a S/avAa a za nos:č: nes! s/rdž-
n:A v azííčAa mr/vo/Aa décAa, /eAož A!ava rozrazia 
ms/Aa o AŕA:/ovn: zed dříve než/: ŕ: naáA' !:dé ve ntd/o-
AdcA. 

Z Hz/íčAa Aapa!a Arev a AaAa, prodavaň'c: n Aŕ&ŕŕw-
n:cA vra/ Ana/Ay a o!e/, /eče/a. že /a sv:né n:d za Acž-
doa /a AapAa dos/a/ s/o ran přes d:ra než ň o&ěse/. 

Soazena neAy/a, pro/ože pň'šľa do AMzínce, Ade s: 
poAy/a dva roAy Ďě/a Anrva. 

— Proč Pepi A ŕaÁ; smutné zpíoá? 

— O p w s t í / í : A o A o f A a . 

— Proč? 

— Dopoynčooa^ j: notnou metod^H pyo 

íAJesřé poprsí. 

— K t e r o u ? 

— CAoí/íŕ po čŕyrecA. 

4 

r o v n M E R R / D O M 4 p o ŕ á J a ý í 

J n e 2 2 . J n č n a v e u e f & é m s ó í e 

7 E Z E R X K v JV t i sHcA p o ŕ J a c A . 

Vsínpné Xč J.70. 

— Obžalovaný, chcete ještě něco po-

dotknout? 

— Jo, jábysem prosil, slavný soude, 

aby ta doba, co mluví můj obhájce, mně 

byla odečtena z trestu! co. 

7eJe tromp na &ofe po cAoďm&H. Pofř-

ca/r na JruAé straně ťoM? 

„í/afó, pane, nejezděte po cAo^níAn/^ 

/ rčí (fo&rý tramp: „AJe Joa, neíe/ow, 

<fyť se taJy /eefe JoceJa řácAy." Jím T*. 
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drby z esad a čmmdrm 
deset nových osad 
bude registrováno 
až v příštím čísle! 

Ustavení hiásí: Osada Golgardia, 
Husovice. 

Rio Negro, Dolní Heršpice, htásí 
své trvání, a že pevně stojí za 
„Trampem" a brněnským TOV. 

Šerif—Cgo!--Kristus. 

^ t í c : z E e n e š o o a , p o s í s í e 

č a s y z 

Osada „Tuřksib" v Duchcově 
příjme několik kiuků do vosady. 
Příspěvek mírný, v mezích zákona. 
Pottachv ve čtvrtek na Fortschrittě 
(Pokrok). TS-

Bakunin, známý demagog ze se-
veru, zas bibne v Trampů a žádáme 
slavnou redakci, aby si ze sebe ne-
nechata dělat šprťouchlata tímto „ne-
známým vlastencem". 

Osada Turksib. 

Upozornění. 

Sběrací iistin; jsou rozestány a 
pospěšte si se sbírkami, něhot kama-
rádi odjedou již co nejdříve. Po 
odesiání peněz sioženkou, ne o po-
miňte zastat v dopise též sběrací 
listinu. Na spoustu osad i jednotii-
vých kamarádů nemáme adres a vy-
žádejte si dodatečně sběracích iistin. 

Trampky a tiampové! 

Slyšte htas kamaráda, tonoucího 
v moři paďourské mastnoty a ozvete 
se! Rád bych se seznámil s něko-
lika dobrými trampy a jejich pro-
střednictvím i s opravdovým tramp-
ským životem, ale široko dateko ni-
koho takového nevidím. Proto se 
ozvete, ať vím, komu mohu psát, po 
příp. vás navštívit na svém prázdni-
novém čundru. A zvláště ten, kdo 
by mi mohl dát informace o čun-
drání po Německu (Karet z „Oma-
hy"?) ! — Pište na značku „Tratnp-
student" do „Trampa"!! 

reďsAŕn ze „searnetvn" 

Ř a g i r 

_ /ó , /?ofenřa, Ragif. to 
Š/zoďa že, mřzera, voďye/ do /Ir^en-
%ny . . . Éagí'r měi! všícAy ďo&rý 
vřos^nos^, aíc — raď c7ďas^aL /HM/ř 
Arozně ďo&re^ a masín; Ha n<^ 
ěas^o S'zpowma/, paě ío v/asrně 
mo/e ďrnňa ma/Aa, íepši řečeno yý-
cAovare^a. Vemvsíe/e s ŕ poď ŕŕm s/o-

vem ně/aAýňo zžey;š/;/ýňo /:ía/:a. D c- vazu držet čtověk asi v třiceti ietech 
paA. sva^y jeňYa a věku, vysoké postavy a rozšklebené, 
sŕači?o, a^y rr/mn? něAonm /eďna po brutátní tváře. V druhé ruce třímat 
/w&ě a posraní-.? se ma/ně pro&íraZ hůt na voly, kterou občas negra 
pař Aoďíny z /ó . ŕaAove.? dloubt, pří čemž ubožák dětat botes-
c/ďapíA: Proč se mě vřasrně Ra- tivé poskoky, které byty s posmě-
gír /'/';' /eďný přř&ž^osř;, /so chem davem kvitovány. Bylo zřej-
š^ěně č<rnací:7eíý, vy^aň sem najeďnoa mo, že se ve smečce probudila bes-
paMŕŕr ěemýAo. /-'Hgir /^erý sŕ n;ě tie, neboť každý projev boiesti pro-
ďríy vaíně nevšíma;, ŕ f z7ďíď ň vázeta ječivou radostí. Hrubě ktnuli 
poaďď.- AJraea/ caea/, z íe&e možná a soílali, pri čemž jejich běsnící hlasy 
aďe/am roďny/M A!n&a, pac M o protivně přeskakovaly do fistute. Nej-
raď v míaď; crďasřa, z íoňo se s^avá bližší pak uštědřovati černochu 
o&yřeíně správný ěřověč." fVíz Eman prudké kopance, po nichž týraný ne-
7ro.?anJ A'eeArí se nýěAo;; Aoní/, aře moh! popadnouti dechu. Zmučený, 
s n a a s e m a r o p o ď a ř ď o zesláblý, několikráte upadt a težel 

/ ó a voď ŕý ďoňy všaďe se zpocený na tvrdé zemi, ale hned ně-
mnoa. 7aA sem až ďříve poz/Mmena;, kotik obušků donutilo ho k další 
&yr sem Mač synoíne;.... Deme po cestě. Tyto údery šly do měkkého 
nMcŕ. A 'M v^eza poď eŕeAMAn. V po- tídského masa a jejich ttumené ná-
s/eďní řAví/; &ďo mě Bagŕr. razy měly v sobě cosi hrůzně pří-
SAoěí/n ďo voďy. Začna se ŕroaníŕ. šerného Celá cesta odsouzeného byla 
Výra/: mě? Ba?ír. Daí sem se zapsaŕ znamenána kaluž; krve, která se hned 
ďo SoAo/a. Aa^aeAovaí mŕ? Ragír. mísila s vyprahlým prachem. 
Mě. rozmazZe/^-Ao sía&oaše. Přeď j ^ ý g j ^ ^ s širokým kloboukem 
Aama ,'tram^ Ovsem, ze Bagyr. p ra ŕ- „a htavě. rozhaienou košítí a tmavou 
/.a; Baga- a zase Bagír. ^t ne;- ^g^^ ^ ^ ^ ^ ^ odrážeta Žtutavá 

se raďoya?, Z^ďyz sem po prvně přicházel jim vstříc. 
.mAyAos ňořomní^a? Bagřr. 

Von ^o A/ere; mě po Arn^ýn; &o?: -Co udělat ten čtověk?" 
s maŕ/;on, ^ŕera se vo mě Mía, ďos^aí Vysoký chtap s provazem v ruce 
na yjrwH ŕanďr, Ba?;r mí ďař ijas/ně postoupit o krok kupředu: 
přř'ěae/?;!OH^ A' ŕrampŕng-z;... Př; ŕom 
vše/n nezap07?íně/ vžďy z;ŕsŕ%, /esříf 

„Sedime s rodinou u stolu a oběd-

wfJm" p o M á l ŕ ä n ý í ^ra , JÓF"yyzně'?o U . druhého seděli dětníci, m-

kdo nezůstal venku. Pred chvm upo-
zornita mě žena na šramot v pří-

% M?o vř^ýwH aspoAo/cn; vžďyeAy 
A/aďně.. . nýě&on, Aďy mam p?*r-

a^.vcň všeeAo /o ďo&ro 
voďpZaí*^. m:zera řnMfŘa voď/eř ďo 
^r^ren^ny. VšaA /ian&H, arespon ro se 
^ýče ŕoňo eMasrf?, mn nřďě/am. 

stěnku, ate odbyl jsem ji. Co tak 
iíme, ozve se šustot po druhé. Žena 
do mne začne strkat: Hni se. jsou tam 
ztoději! Odbyt jsem ji po druhé. Blá-
zen. v potedne zloději. Vtom však 
v síni něco upadlo a žena sama jde se 
podívat. Otevře dveře, zajde a za 
chvíti již slyším křik; Pomoc, sem, 
ztoději! Vyskočíme a utíkáme vši-

,, , , , , chni. V přístěnku se rve má žena 
Vzduch, tozzhaveny saiajtotm pa- g ^ h i e černým psem. který jí chce 

prsky cervnoveho poledmho slunce uiget} y ruce ^^žet ukra-

tord: 

svoboda na ruby 

teteiil se horkem a mrtvé, těžké ticho 
přehtušovali jen občaG jednotvárným 
zvukem cvrčci, zapadtí po obou stra-
nách silnice ve vlnícím se obilí. Nikde 
nebylo k spatření živé duše, znavení 
tidé odpočívali skryti v chtádku roz-
ložitých farem. Země, zmalátně!á, 
těžce oddychovala a šedavý prach, 
který byl na ní usazen, přímo žhnu! 
pod nesnesitelným vedrem. 

Mezi staveními, někde dáte, ze 
spleti keřů a stromů, ozvalo se náhle 
někotik hněvivých výkřiků, volání a 

dené maso a druhou se bránit. Uvi-
děv nás, praštil ženu do tváře (on, 
černá svině — bětošku!), tak. že 
se až zapotácela, a skočil ke dve-
řím, chtěje uprchnout. Na štěstí dveře 
se otevírají na obrácenou stranu. 
Zdrže! se tím a my ho chyt!i. Uká-
žeme teď drzé bestii — ukáza! prs-
tem na negra — co to znamená, 
krást a při tom tlouci! 

A kop! při tom černocha do žeber, 
až se sku!ii na druhou struanu. Zvedl 

potom neurčité hučení z m a t e n ý c h velké hnědě oči a ̂ teď bylo 
hlasů. Chvíti setrvávato na místě a 
potom se široce rozlétto mezi sta-
vení, nabývajíc síly a měníc se v 
zlostný, podrážděný řev. Zároveň 
vyvalit se z uličky na silnici houf 
tidu, jako divoká !avina. Zdvihali 
hole i zaťaté pěstt nad rozcuchané 
htavy a tvořili vetký půlkruh, v jehož 
středu, uvázán na pravou nohu, !'!o-
pýtal vzlykající černoch. Konec pro-

vidět, že je to v!astně ještě zcé!a 
m!adý hoch. Zavěšovat se zraky 
s jednoho muže na druhého, hledaje 
úzkostlivě sebemenší známku sou-
citu. Spoutanýma rukama marně se 
snaží! obejmouti kolena svého rnuči-
tele. 

Spíše s vědomím povinností než 
z mitbšrdenství prohodil šerif: 

..Měli byste ho odevzdat soudu!" 
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„Hm, btázne, posadí ho na chvilku 
a pustí ho. Půjde pak krást znovu. 
Ne," dupl rozhodně, „ty nám nepře-
kážej. Jsme dobří iidé, ale svého 
majetku si před sběří uhájíme!" 

Šerif pokrčil ramenoma. 

Dav se s hulákáním znovu hnul a 
smýkaje černochem po zemi, odbočil 
pěšinkou k širokému stromu rozloži-
tých větví. Černoch stále s krva-
vými koleny usedavě p!akal. Na jeho 
zoufalý pláč, nářek a prosby odpo-
vídáno bylo zběsilým řvaním a na-
dávkami. Žádná moc už nemohla 
pomoci mučedníkovi Soudili ho už 
ne lidé, a!e netvorové se spravedl-
ností divokého šílenství čtověka. 

Udělána z provazu oprátka a vhe-
zena mu na krk. Přes to, že černoch 
věděl, co bude, snad z hrůznosti oka-
mžiku, vyzdvihl svázané ruce nad 
hlavu, vytřeštil oči až v sloup a divý 
hrůzou, šílící strachem vyrazil ze 
svého hrdla řev tak úžasný, že roz-
čísl všechen vůkolní vzduch. By! to 
také poslední zvuk, který vydal, ne-
bot v zápětí jeho tě!o vyšvihto se na 
dva lokty od země. Nespoutané nohy 
35iroce vyrážely, ruce mimovolně se 
zvedaly k staženému hrdlu a ústa 
instinktivně latpala po vzduchu. Na 
znetvořených, křečovitých tvářích 
stékaly dvě veliké slzy a chvěly se 
na konci brady. Ještě několik zá-
chvěvů těla a bylo po všem . . . 

Siréna vydala ze sebe pronikavý 
řev a stroje vůčihledně slábly. 
Cestující vyběh!i na palubu a roz-
čileně pobíhajíce tísnili se u zábradlí. 
Nesčetná kukátka klouzala po ohrom-
né ploše moře a utkvívala na jednom 
bodu. Siréna se zatím rozeřvala po 
druhé a po t řet í . . . 

Žádná katastrofa! Žádné neštěstí. 
To jen ohromná loď přibližovala se 
k břehům Ameriky a cestující obdi-
vovali v dáli nejasně se rýsující po-
stavu. Symbol Ameriky — sochu 
Svobody. Slunce se chovávalo za 
mraky a vlhká šedá pára počala vy-
stupovat z vody. Mísila se s kou-
řem nesčetných továren a zahalovala 
skorém celý vybíhající břeh. V něm 
ztrácela se pomalu : socha Svobody, 
nejprve podstavec, pak půl těla a na 
konec byla vidět jen vztýčená ruka 
s pochodní. Pak i ta zmizela a na 
všechno položil se tmavý závoj noci. 
Někdo střikl na nebe několik hvězdi-
ček. Byl večer, svátek Svobody . . . 

!ord. 

R e d a k č n í v z k a z : 

Posílejte fotografie 
a fóry! 

Tramp — Gentteman. 

Ta dví stova se hodí dohromaudy, jako pe-
trotej do majonézy, přes to, že jsem již od 
nějakého btbečka čett mektání (v ,Trampu" to 
ovšem nebyto), z něhož vyzařovala chut býti 
mesiášem těchto zrůd. Na pottach Dvou vrchů, 
jenž se zvrht v úptnou slezinu, přišto asi 
put druhé stovky trampů, ate nebyto možno 

kdyby se čiověk rozkrájet na nudte. Bytí to 
jenom „ztatí ktuei"; poctiví a úpřímni, ukáznění 
i veseií, ca něž se nezapomíná, byti to poctiví 
kamarádi od toho nejmtadšiho Benjamínka, až 
po brejtatou starešinku, jenž přicajdat odněkud 
z Chtumce a je přiiařen k Otd Michiganskému 
Frantovi Karešovi. Přišti ktuci z horoucích 
peket a většina z nich šta pěšky. Seděti kot 
ohně a zpívati v sobotu pod hvězdami a v ne-
děti docházet! noví až do večera. Ráno se vstá-
vato do tijáku a pak byti odstartováni běžci. Jo 
větru a bláta, jež se tepito na nohy a oni 

nutno tvrdit, že doběhti všichni, třeba, že to 
není úptná pravda Ta nepravda se nazývá 
osadní šáman Venca Kraus, jenž se vrátit 
s toho důtežitého důvodu, že zapomnět deštník 
a ono tak nestydatě tito. Odpotednc se potia-
ľ t o v Louňovicích, kde se skvěte uptatmti Be-
nešováci svoji sehranou kapetou s svým pri-
mášem Šedivcem. Zde se též křtita nová osada 
„Rudý Don" a vystřídalo se asi deset řečníků, 
kteří za úptného souhtasu všech zúčastněných 
se htásiti do řad dětnické a pracující mtádeže. 
A pak se řádito na žídtích a pod židtemi a 
primát mět ovšem Šáman, jenž vise) u stropu 
na háku místo iustru. Potom byta předváděna 
scéna „Dívčí' stezina". při níž deset statných 
tnanikťi museto držet Šnečka, za nohy t ruce 
a htavně za kušničku, jež připomínata tak 
něco mezi šicím strojem a kutotnetcm. Hráto 
se a tancovato, zpívato i kanadito, a pak opět 
vzpianu] vetký oheň na osadě Kamarád; vy 
všichni. Tam pod Dvěma vrchy je vetký kus 
spáteného drnu a hromada šedého popeta. U 
něj sedí osadní pes, jehož jste živiti a řeka 
utíká do neznáma jako jste odešti vy. Jestti 
se vám ktuci, něco netíbito zapoměňte. Jestti 
vás něco zaboteto. odpustte. Nezapomeňte 
však na to, co jsme si stíbiti když vycházet 
měsíc nad vetkým vrchem. Ta voda se íc 
nevrátí, ate my se sejdeme zase. t řeb^e 
nejsme genttemani. Jsme kamarádi. Ahoj! 

Franta šerif. 

Osadní pošta. 
Co iste to udětati. . . 

Osadě čtyř, San Pedrtt, Charašó, Jukatau, na 

Ztaíé řece . . 

Jako strašný hák na bradu zastihta mě 
zpráva, že jste začati „potitisovati" a údotí 
„Chrastících duchů" dostato nové pojmenování 
„Zářivé údotí". Proč jenom, kamarádi, dá-
váte prohtášení, že uznáváte ten či onen tist 
(časopis) za váš oficietní (úřední). Je naprosto 
thostejno, který časopis uveřejní vaše zprávy 
o vaší činnosti. Vzpomeňte si na případ kam. 
Černoeha-Karpíškova z osady „Petro" ' Nebyto 
to již jednou výstražně znamení, že máte na 
mysti osobní zátežitosti? Žijte opětně jen sobě 
a našemu údolí v tom kamarádském životě, 
ve kterém jste žiti, když jsem ještě mezi Vámi 
dtet. Vzpomeňte si, Jirko a Karle, šerifově, co 
jsme si jednou na cestě do chatupy vyktádati. 
At již se jmenuje údotí jakkotiv, nedejte se 
strhnouti pro tu či onu věc. č í snad jste ttáě-
!ati prohtášení pod nátlakem? Jendo z Yuka-
tanu, dobrý kíuku, genttemane, co tě jen při-
nutito k prohtášení? Nejsem nikterak proti 
časopisu, který dětá čistě jen trampskou poti-
tiku a hájí zájmy celého trampingu, ate proč 
vystovuieš též ty prohtášení? A na konec 
mým ktukůrn O s a d ě č t y ř . „ O t č e p ř e -
p e č t.i v ý " , vzpomenou si, ptat jsem se jich, 
když jsme se sčuchti, s Harburdem a Salagttar-
dou, pro který časopis se rozhodnem. Naše 
víra a vše, co jsme mtuviti jen kamarádství 
a nic více. Nechci vám mtuviti do svědo n i . . . 
Ktuci, odvotejte, než bude pozdě a vykašlete 
se na nějaké poputární kanadské žerty. Vám 
ďo hrobu černého věrný Fetdkurát. 

V Brně, !0. dubnt !93i. 

ProMáSent! 

Žádám kam. S a Š a k a t s z Brna touto 
cestou za prominutí mého přenáhtení na brněn-
ské stezině, konané dne )3 H. t. r. Toto pro-
htášení činím rád a mohu konstatovat;, že 
jsem se o jmenovaných přesvědčil, že jsoa 
dobří kamarádi, a tudíž mě dřívější prohtášení 
odvolávám. Fetdkurát Katz. 

Osadě Petition! 

Hošové, jste první na Brněnsku řádní 
trampi. Vařící dik za vše, co jste pro tram-
ping učinili. Brzy vás opětně navštívím. Na 
postední schůzi jste nebytí! Už k vůti mně jste 
mohti přijíti. A co detegát do 1'OV.? Vyštete 
snad, nebo použijí hever či něco jiného? 

Fetdkurát. 

Něco o Piďatech 

Kdo by neznal stovo Piďa n nikdo na světě 
by při pomýštení na stovo Piďa nevzpomněl na 
neroztučné jméno Pešek. Tedy Piďa Pešek. 
Stovo Piďa nevznikto snad ? písničky Pííiďo 
hupky, hupky okoto chatupky ani snad á  
„taitorových ohňů", ale čistě od maličkého 
sportovce Jirka Peška, který tenkráte třed 
!2 tety (to eště tango a Astorka nebyla) udi-
vovat všechny svým tatentem i prvotřídními 
tatenty, jak v tehkoattetice i později v boxu. 
Na hřišti byt mezi športovo skutečně malý 
jako coftik a když jej starej trainer Honejseí: 
votat k některé attetícké disciplině užíval, 
v marné touze by jej mezi ostatními objevil, 
jmen: „Punfo, Puntíku, Pindíku, Pinďo a ko-
nečně Piďo akdyž jej svým výkonem nádch!, 
říkávat starej trainer: „Ty můj malej zrzou-
nečku, moje goritko malá, Pííiďo Piďo, bude 
s tebe vetkej sportovec, jestti tě „nezkazej" 
hotky — a zkazily dřív. než se nadái O Piďo, 
kde jsou doby. kdy jsme měti z .ti.stajvantu" 
box-rukavice (první chtouba ptacu na Bitin-
kách), anebo merunu z opravdovou duší a ne 
měchýřem. A ty tvý desitibojc — ty nohy — 
ten dech — škoda, že museti itstoupiti nezdra-
vému vzduchu takových Astorek, ťunetů. Ka-
kadu atd. Z té tvé stávy, Piďo, zbylo jen to 
jméno! To jménko má tradici a teď mi ktuci 
spravedlivě řekněte, má to cenu, se vopičit 
a psát šerif Piďa, samej Piďa, opravdu s těmi 
Piďaty se jakoby roztrht pytel, má to svou 
výhodu, t. j., když se řekne: uč. Piďa Pešek, 
každý ví, že to je jméno vetkého tatenta, 

výhodu stovo Piďa má proto, protožeíie maji-
tetem někotika btbejch fórů a radakce to s ním 
už nemohta vydržet, napsata jeho adresu, aby 
každej poctívej tramp, Cech-vtastenec, sokol, 

tyční jeho jmenovci přijdou třeba nevině k vei-
prasku. Jak vím, naše osada včetně klubu, 
vytáhne k ním do bytu s kutálkou a Píďu 
Peška vyktepne. Máš se. Pííiďo. ty moie go-
ritko matá, nač se těšit. Bob Hurikán. 

Miteně ze Santa Lucie! 

Osada děkuje za věnování vtajky. 
Šakal, šerif. 

Ua-Ua Otročí! 

Uo, tobě a ceté tvé osadě „Berdo", řvu 
99krát hřmotně „Ahoj" za všecko, všecinko! 
Chcabilo, ate přece to byto fain Vím, že víc 
ti nemusím říkat, protože ty jediný mi rozu-
míš. Víš dobře, viď, že se u vás cítím doma, 
protože vy všichni jste skuteční kamarád?, 
kteří chápou tramping zdravým rozumem a 
nedovedou nikdy zktamat. Jsem hrdá na to, 
že považujete mne za svoji kamarádku ; do-
vedu si toho jak se patří vážit. At jste všichni 
připraveni na 24. p. m.. kdy si to k vám opět 
přišourám. Morgáne, te se koukej umejt ate 
to ti povím, ve s t u d e n ý a ty Lído, nataď 
pořádné tu mandotku at mohu pokračovat 
v „Když jsem tě po prvé . . " No a cetá 
osado, tisknu vám všem ty ptticípé pracky a 
šeptám každému z vás do levého ouška tíbezné 
„Ahoj" ! Vhstina-Puček. 

Jerry Morgan ATHENE! 

Dík za odpověď — jen když jsi na živu. 
Jimy mět o tebt strach a proto to psaní, omy) 
*e sta) z mě strany, místo Jímá jsem ze zvyku 
podepsa) sebe. Ptáš f e na Hadžího R., d)t 
Jímá odejet ze Sptitu tu Beyf')t a míří :ss do 
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fše pro tramping 
a camping nei-
BevněiS 

asči Kráthý, 
PRAMA H. , P o ř í í 8 . 

traku h 0. L. J tmy jde na cvičení jako já 
pak dle dohody, máte se sejít v Kapském 
městě. ) já zas vypadnu. Dík za foto a již <de 
ti psát nic nebudem, škoda místa, vyzvedni od 
Jima v Kairu v clubu dopis. Zatím vám skoro 
závidím, co jste musel' v tej Mezopotámií pro-
žít - našinec v blbým Cařiltradě se skoro vo-
trávtl. Sant Diego jede do Paříže ,Write me 
care oí Mr. .limy please." call Ahoj yóur 

Kamarádům z osady ..Charašó"! 

tímto srdečně děkuji a tisknu praciny za 
chrápandu vyžírku a vůbec všechno poho-
stinství, jež mně, jakož i mým kamarádům po 
celou zimu v hojní míře kamarádsky posky 
tovali Loučím se s Vámi, kluci Divočina volá! 

Zdeněk ^Čech.^Praha VII.. Veletržní 16 ' 

trautovi Seriiovi! 

Osada ..Děti Ulice" (0. D U.) děkuje^ a 

Franto, ty kluku hlavatá, za ten košík bram-
bor, který nám šel k duhu. Na shledán 

Ferry-četař, Jerry-milionář, Zrzek-tulák. 
Sonny Boy. — Andy-šerif 

Haló. osado Nobody v Plzní! 
Kluci, prosím vás. neblbněte s tím Vždyí 

to jměno se hodí jen pro jednotlivce a nikdy 
ne pro celou osadu Ahoj; Nobody z Hobo. 

Siki, Jardo nenadávej, by!o by ti 
to teď máio platné, ty prachy, cos 
posiai do Jasiny a do Bratislavy, 
stejně v dohledné době neuvidíš. 
Raděj napiš, kdy a kde se uvidíme 
o velikonocich. Nezapomeň! Zdraví 
tě spoiučtoud Tundra. 

bengálu: 

„Tramp" a proletářská titeratura. 
V Československu tvoř) se Svaz 

proletárske literatury. Za „Trampa" 
uvítal ho v 9. č. Franta Šerif, řečí né 
právě nadšenou. Melich usedl, pero 
omočil, své myšlenky na papír vrhl 
a veřejnost v č. 12. t. 1. předložil. 
Podotknu něco k článku Melichově i 
F. Šerifově, pokud to neučinil L. No-
vomeský. 

Franta Šerif mluvi o propasti mezi 
dělníkem a intelektuálem Je, třebaže 
ne tak h lubo^ jak mysli F. Šerif, ale 
přece dost nebezpečná, aby naším 
úkolem bylo ji zasypat či překlenout. 
A je to právě tramping, Franto Še-
rife, který nám při tom nemálo po-
máhá. Mezi trampy je hezky velké 
procento studentů, úředníčků atp., 
tedy intelektuálů a je i dost trampů, 
kteří rozumí Nezvalovi a Halasovi. 
Nejlíp by o tom mohl mluvit Melich, 
jakožto redaktor „Trampa *. Myslím, 

že dobrých 80 procent básní, které 
do redakce docházejí, jsou psány ä ia 
Nezval. Nejde tedy o to, vypořádat 
se s poetismem zabručením o barev-
ných sklíčkách. Nastupují-li dneska u 
nás na vůdčí místo v revoluční tite-
ratuře po pt etistech mladé proletár-
ske elementy neznamená to ještě ne-
kritické mávnutí rukou nad „mrtvo-
lou" poetismu. Takováhle povrchnost 
by mohla svaz jen poškoditi. Jde o 
věc svrchovaně důležitou Zde je na 
místě vážná kritická práce, která, bo-
hužel, F. Šerifovi připomíná akroba-
cii Provádí-li někdo žonglérské triky, 
je to Melich s teorií bez prakse". Na 
štěsti S. P. S. je tak prozřetelný, že 
chce vědět i a k , k o h o a p r o č or-
g a n i s o v a t . Není možno nechat vy-
bujet nějaké proletářská talenty a pak 
je kritisovat a potírat, jako by si to 
představova' Melich; svazu je nutno 
dát pevnou jednotící linii a jen tax 
vyvaruje se různým omylům, na něž 
trpěl proletkult. Ustrnuti, o kterém 
Melich mluví, není způsobeno něja-
kými reminiscencemi na Devětsil, ale 
věcí tak prostou, jako je zastavení 
„Rudého práva", které v nedělní pří-
loze bylo fakticky jediným orgánem 
ustavujícího se S. P. S. 

Zajímavější však bude mluvit o po-
měru „Trampa' k S P S. Zdá se 
mi, že mu připadá důležitější úkol 
než je planě kritisování. „Tramp" je 
jediným časopisem, který soustavně 
shromažďuje a tiskne mladou, prole-
társkou literaturu. Snad ne vždy 
šfastnou, ale struska časem odpadne 
a „Tramp" může brzy dělnické třídě 
dát řadu dobrých proletářských spi-
sovatelů. 

Není třeba, geniálních autorů a 
klassiků. Revoluce především. Neboř, 
jak řekl Kar! Liebknecht: „Úkolem 
umění není vyrábět dokonalá umělec-
ká díla. ale dokonalý svět." 

Ma!ý 
oznamovatel. 
(Slovo I Kč - Pio předplatitele a 
přispívatele 70 haléřů. Tučně tištěné 
slovo dvojnásob Obchodní inserty 
i pro předplatitele podle insertní 

sazby.) 

KAJAK nový, sportovní, PRODÁM. 

Koupán starší k y t a r u . Zn. „Dvou-
sedadlový S50 Kč". 

SRAZ TRAMPŮ u „Zálišů" v Kar-
lině. Královská !0. Místnost L. O. K. 

STŘEDISKO TRAMPŮ - Bartůněk, 
Měchenice. 

KAMARÁDI. NAVŠTIVTE ME! Pro-
dávám dobré gramofony a ještě lepší 
desky za levné cenv. Nové deskv 
!a šlágry 9.90 Kč P i h e f t. Praha !!.. ' 

Spálená 15. 

LODĚ - ŘEPA - BRÁNÍK, proti 
pivovaru. Telefon R. F. !!63. Podolím 
Riegrova čís. 68 P l n á z á r u k a . 

SPORTOVNÍ i jiné prádlo nakoupíte 
nejlépe v módním závodě A. Vodička, 
Praha !!., Poříč č. )0. Též výroba 

stejnokrojů. 

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

VELOCÍPEDY VONDŘÍCH závodní, 
polozávodní, cestovní, balonové, 
všech značek nejlevněji. Karlín, Vino-
hradská tř. 9. Smíchov, Palackého 
tř 23. Ceník zdarma. Teleí. 300-32. 

S1ARŠ! ŠATSTVO, obuv a veškeré 
odložené vécl nejlépe koupíte i pro-
dáte u „ P a r t i e " , Praha VI!.. Bel-
crediho tř. 40. Ceníky vetešnického 

zboži zdarma. 

MALY OZNAMOVATEL OPATŘ! 
VÁM VŠECHNO! 

CHATY VŠECH ROZMĚRŮ na přání 
P. T. zájemců na každém místě od 
Pikovic po Žampach levně a odborně 
dodá firma Alois Marek, sklad dřív! 
v Borku, p p. Jílové u Prahy. Úplně 
hotová tesařská práce; v Borku ve 

skladu chata k prohlédnutí. 

KAMARÁD!! Kanadhy. kedsky, !a a 
levně, koupíte u J. Hornofa. Praha 
V!!., u Hlávkova mostu. Stanice 

elektrické dráhy 6. 8. !2. !8. 

KANADKY !a vysoké 260 Kč. polo 
)95 Kč. J. S k á l a . Smíchov. Šteiá-

nikova 23 (u Anděla). 

KAMARÁD! - KANOE dodá Vám 
za nej levnější cenu Špirk — Smí-

chov — Hořejší nábřeží. 

PRODÁM zachrvalé CANOE. Znač. 
..700 Kč" 

HAUSBOATH prodám, 2X9 m. Sta-
věn Í930. Zn. „Hausboath 2000 Kč." 

PRODÁM CHATU na Libřici. Znač. 
.Piďa". 

PLZEŇAČKU na tramp HLEDÁM. 
Značka „Parta". 

Používejte 
služeb 
Malého 
oznamovatele! 
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Pojídat tudlenc Ping! v hospodě 

polívku, když tam nacházel vlas 

za vlasem. 1 rozčilil se a poča! 

hulákat: „Krucinálíagot, hospodo, 

co je to za pořádek? Dyk sou 

v tý polívce samý vlasy! Pošlete 

sem hned číšníka, af tu polívku 

vyčeše!" Redskin. 

Dozorce k vězni: ,,Lituji 

vaši ženu!" 

„Kterou? Já sedím právě 

pro dvojženství!" Dandy. 

Učitel Brkoslav: „Par-

lásku, víš, proč Švédové 

Povídá roztržitej profe- obléhali Brno?" 

,,'sím, Švédové obléhali 

Brno proto, aby si nikdo 

nemyslil, že už sou pryč." 

Redskin. Redskin. 

sor chemie: „Hošové mi-

lený, v týhle láhvi vidíte 

neviditelný plyn." 

TETKA. (T. T. K.) 
velký potlach pražských trampů 

TOV Velké Prahy spolu se znovu utvořenou 
partou Merridona pořádá ve středu 22. dubna ve 
velkém sále Jezerky, Praha-Nusle, velký potlach 4 
pražských trampů. Neděláme smokingový taneční 
večer nebo pokus o divadlo — chceme dokázat, že 
se trampove dovedou pobavit sami mezi sebou. 
Chceme, aby se potlach stal kamarádskou schůz-
kou všech a vybízíme všechny osady, aby si při-
pravily nějaký proslov nebo vystoupení — každá 
osada, každá parta nebo jednotlivec může vylézt 
na prkna, promluvit, podebatovat, zazpívat, ukázat 
paďourům, že nepotřebujeme k pobavení jejich pla-
cené, profesionální hvězdy. 

Nepořádáme potlach jako výdělečný podnik, 
v s t u p n é je p o u z e Kč i.10 na uhrazení režie. 
Osady, zapůjčte nám do redakce vlajky na vý-
zdobu sálu, za jejich vrácení ručíme. Kluci a žáby, 
af je vás co nejvíc — a všichni do jednoho v tramp-
ském, jdete na potlach a ne na ples. Siki. 

k čundru do SSSR 

Na několik dopisů odpovídáme hromadně: 

Vyjede se koncem dubna. Které osady ještě ne-
ohlásily své zvolené kamarády, nechí tak učiní 
okamžitě, abychom měli včas seznam všech na-
vržených kamarádů. K o n e č n á v o l b a de l e-
g á t ů se p r o v e d e n a š i r o k é m p o t l a c h u. 
Neotálejte se sbírkami, protože podle množství 

prachů pojede delegátů. Již zvolení kamarádi (na 
venkově) nechí se zúčastňují pokud možno kaž-
dého většího osadního potlachu, aby věděli, co 
koho zajímá a aby pak po čundru mohli v tom 
smyslu správně odpovídat. TOV. 

paďourské „Unie tramp-
Osada Jitřenka. 

V y s t u p u j e m e z 
ských osad". Ahoj! 

odznaky? 

Již několikrát došel dopis od některého kama-
ráda (a byl již také jeden takový uveřejněn), kde 
si naříká na to, že se na čundru nerozezná „tramp"  
od trampa-kamaráda. Rozřešení toho vidí v tom, 
že by „Tramp" vydal nějaké odznaky. Myslíme 
však, že by to nebylo nejlepší řešený protože 
mnoho našich přítelíčků by mělo ihned přŠežitost 
se na nás vrhnout, že spolkaříme, fangličkujeme 
atd. Ale dnes již to není ani zapotřebí. Dnes exis-
tují TOV. Když někteří kluci ze Štěchovic nebo 
odjinud by se chtěli čundrat třeba na Brdy, pře-
ptají se jednoduše v TOV na kluky z Brd v TOV 
zastoupené a je po starosti a i to brečení by pak 
nebylo. Záleží jerr na tom, aby TOV se staly 
opravdu silným kamarádským střediskem a každá 
osada aby v něm byla zastoupena a stále ve 
styku. Pak jistě nebude třeba se odznaky lišit od 
starých, zpaďouřených „trampů", na které už jsme 
se dávno... jak si myslíme. Bn, 

J i h o č e s k á s l e z i n a koná se 24.—25. května 

v Strakonicích. Přesné místo bude dodatečně sjed-

náno. Trampíři, chystejte se! 

T o é H c n í ! 
vykřiknete, až uvidíte W A L T M B R A , 

jak roznáší drštkovou polevím, znamenitou černou 
kávu a Prazdroj. Jsou tam tři skvělí muzikant! a je 
to na Staroměstském náměstí a nároží Diouhé třídy. 

Kdo tramp, tak neprohioupíš, 

když si u STRNADA nakoupíš. 

Piš o ceník! 

Košíře, Plzeňská 52. Trampové 5 až 10 procent 

slevy. — Při nákupu nad 30 KS hradím tramku. 
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** 

Polévku vždy na čundr s! vemte. 
aby by!a dobrá, toho dbejte, 
také uvařená na to tata  
a tou je jedině dršfková 

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

aie jinou než „Perfekta" si vnutit nedejte. 

BOHUSLAV NOVÁK, Praha-Karlin, Zahradní 7. 

Telefon 294-14. 

—- Jste zámečník? 

— Jsem. 

— A umíte dělat klíče? 

— Umím. 

— A všecky? 

— No ovšem!!! 

— Tak dobře. Tak mi udělejte hous-

!ovej. lord. 

Nepoškozujte svého 
časopisu dluhová-

ním předpla tného t 

Ty máš v sobě něco fyopichého. To ýdeš Jo diuadhs neoho!éný? 
Tos nhod. Pomořanč. J á du na „tazebniha sevifshého". 

Seděla na Karláku dívenka, 

krásná jak jarní den. Přisedl k ní 

paďour a po chvilce slintání vy-

táhl desetikorunu. 

— Slečno, dostanete deset ko-

run, když mi ukážete kolínko. 

To se ví, co by neukázala. A 

ještě se nabídla: 

— Když mi dáte dvacet, tak 

vám ukážu, kde jsem byla ope-

rována na slepé střevo. 

Paďour slintal a vytáhl honem 

dvacetikorunu. Dívka ji stopila  

a pak sladce zašveholila: 

— Tak se otočte — támhle ve 

všeobecný nemocnici. Šakal. 

Kvartýrská k Pinglovi: „Tak 

jak to vypadá s nezaplaceným 

nájemným?" 

Pingl: „Jsem eště švorc. Ale 

abyste měla áákou záruku, mů-

žete mi pro příští měsíc zvýšit 

nájem." 

22. dubna 
potlach 
merridony! 

Kytary-ban!a dodá nejlépe 
mistr houslaf Lantner, 
? T f c m n m M n m s H c v a z . ? 

J t n d H š s h á 2 6 
roh Růžové 9. 

16 


