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Zátiší s kabátem, jehož majitel prch! 

před kubátem. 

— Promiňŕe, pane, /sem cAuďý (ramp 

a jsem na cesŕe Jo /nJte. 

— í/ergof, cA/ape, a ío masíŕe /íŕ  

zrovna s^rz mo/í ^ance/ář? — šere — 

G R A F o v y 
hotové polévky v tabietách. — Bez námahy! — 

Bez dlouhého vaření! — Bez tuku a bez zápražky! 

Každá polévka v někotika minutách! 

T c u H á H t u 
anglických vzorů, 

od Kč 55.— celý ob!ek. koupíte 

Z ď e n ý , P r a h a H , 

junumannova tř. 20. Pro osady sleva. 

— Vo čem přemejšHš? 

— Aie, tak bych rád vědě!, co je to za houby, 

tih!e donští kozáci. — šeíe — 

— Víš, co je ífomejšHťosŕ? 

— ^Vo? 

— KJyž aí HecAa namočí AíavičAa 

v červeném řnAoasfě a mysK si, ie je 

přeJnosroa srantce. — še/e — 

H — M í H—' H ] 
^ u fy P r o t ň á z h a P r a ň a !M. vítěz á tř 5 ^ 

— Tenhle Va!da je jako načatej bochník. 

— Jak to? 

— No, taky mu schází nahoře patka. —šeíe— 

Stany a trampské 
potřeby 
koupil e levně ve sportovním závodě 

V c t c M t n v V e s e l * * 

ľ , Fibichova 34. 

Ročník m. — Čisto 25. — V Praze, dne 25. června Í93Í. — ..Trampa" rediguje s redakč. kruhem Kare! Meiišek. 

. .Tramp" vychází týdně. — Jednotlivě číslo 1 Kč. — Předplatné ročně 42 Kč. půlletně 24 Kč, čtvrtletně t2 Kč. — Majitel a vydáváte) 
Trampské vydavatelské družstvo v Praze, zaps. spol. s r. o. — Redakce a administrace Praha !., Rybná čís. 23. — Telefon 606.33. — Tiskne 
t expeduje , ,Rota", akc. spol., Praha [.. Lil iová ul. 13. — Za redakci odpovidá Karel Mellšek. — Novinová sazba povolena č. 290.458/VH-1930. 

Kamarádi, 

kteří nemají L a H. ročník „Trampa", necht si je 

hned objednají, poněvadž administrace jich má již 

jen někoiik exemp!ářú. Administrace. 
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POTVRZUJE SE NÁŠ POSLEDNÍ 
„DEMAGOGKKÝ VÝMYSL": 
zákon o povinné tělesné výchově bude vydán. — k a ž d ý m u ž od 18 do 20 !et 

musí se zúčastnit tělesné čili předvojenské výchovy! — začíná se již se stavbou 

státního tělovýchovného ústavu. 

Tedy už ani zákon o předvojenské výchově ne-
zůstává „demagogickým výmyslem moskevských 
agitátorů z Trampa", ale {aktem, potvrzeným sa-
motným „Večerníkem Čes. S!ova" dne 22. června. 
Splňuje se do pos!ední písmenky vše, co isme 
předpovídali, padá poslední clona !ží, za kterou 
„Naše Osady" usnadňovaly vydání Kubátova zá-
kazu a nyní vedení poslední rány proti trampingu: 
uzákonění předvojenské výchovy, naivně skrý-
vané pod názvem „tětesná výchova". 

hleďte — souvislost: 

Oznámili jsme připravování zákazu trampingu. 
Volali jsme kamarády do boje. „České Slovo", 
„Právo Lidu" a „Naše Osady" jednomyslně pro-
hlásily zákaz trampingu za výmysl politických agi-
tátorů z „Trampa". Zákaz by! vydán a tyto časo-
pisy by!y donuceny k uspořádání společného pro-
testního tábora, kde dostatý od desetitisícové 
masy odpověď, jejíž přímým důsledkem byla ně-
kolikatýdenní společná štvavá kampaň proti 
„Trampu", který jediný křížil jejich záměry. 
Tisíce zmlácených kamarádů, stovky četnických 
prohlídek a těm následující třicetikorunové pokuty 
za přečiny, které se nestaly, desítky fingovaných 
zpráv proti „Trampu" ve „Večerníku Čes. Slova" 
a v „Našich Osadách", bílé stránky „Trampa", to 
byly odpovědi jednotné fronty paďourů a trampa-
ďourů, To vše nás mělo zastrašit od vedeni dal-
šího boje proti hlavní příčině Kubátova nařízení, 
uzákonění předvojenské výchovy mládeže. Pozor-
nost trampů musela býti odvrácena jinam. Proto 
to pusté štvaní, proto ta pitomá „nepolitická" 
obálka „Našich Osad" o moskevských trampech, 
proto to úzkostlivé škrtáni členů „N. O." ve spo-
lečném letáku, který jsme vydávali k protestnímu 
potlachu, škrtání všeho, kde se jenom vyskytlo 
slůvko „předvojenská výchova". — „To je vaše 
agitační heslo," zněla jejich odpověď na naše pro-
testy. 

jejich odpověď na zákaz a před-

vojenskou výchovu: rachejtle! 

TOV vzrůstají každým dnem. Je stále víc a více 
těch, kteří prohledají celou tu komedii. Pracujeme 
a v nejbližších dnech rozvineme velkou protestní 
kampaň. TOV jsou připraveny. Nastává údobí boje 
o bytí a nebytí trampingu. 

Člověk, který platí mlčky 
v dobytčáku stejné peníze, jako za třetí třídu, a 
který tak svým nepohodlím skromně přispívá na 
rozvalené majitele volných jízdenek v polštářích 
druhé třídy a tím i na úhradu deficitu tohoto zkra-
chovaného podniku. Tyto všechny průvodní zjevy 
zákona o předvojenské výchově budou tématy 
velké protestní akci, vedené TOV, která počne 
příští týden a která bude mobilisací všech trampů 
k boji, který nás nyní čeká: za svobodný tramping 
a proti připravovanému zákonu o předvojenské 
výchově. 

„Potřebujeme zdravé muže,'* volá „Čes. Slovo" 
a radostně konstatuje, že ošklivé slovo „před-
vojenská" je nahrazeno názvem „tělesná". Tedy 
„tělesnou" výchovu bude nucen prováděti na stát-
ních cvičištích k a ž d ý muž od Í8 do 20 let. V 21 
letech jde k odvodu. Bude po „tělesné" výchově 
jistě zdravý a krásný. Fuj, neříkejte tomu „před-
vojenská" výchova! 

a „naše osady"? 

P r o t i K u b á t o v ě (dle rozboru právníků ve 
„Všehrdu" p r o t i z á k o n n é ) v y h l á š c e o z á-
k a z u t r a m p i n g u , p r o t i p r o n á s l e d o -
v á n í t r a m p ů če t n i k y , p r o t i t ř i c e t i -
k o r u n o v ý m p o k u t á m p r o n e s p á c h a n é 
p ř e č i n y , p r o t i p o n i ž u j í c í v y h l á š c e 
m i n i s t e r s t v a ž e l e z n i c , p r o t i z á k o n u 
o p ř e d v o j e n s k o - t ě l e s n é v ý c h o v ě — 

pořádají trampský týden v Edenu, s tan-

covačkami, kolotočem, rachejtlemi 

a pečením celého vola! 

Ahoj! Dělej co dělej, národně-sociální tradic! 
z malého českého člověka nevytlučeš. 

A zvláště ne tehdy, když účel světí prostředky, 
nebof pozornost trampů musí za každou cenu být 
ještě nějaký čas obrácena jinam. 

Aby byla obrácena tam, kam musí, o to se teď 
postaráme zase my! Melich. 
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vzor cávoíání Tc tištěným rozsudkům 

proti trantpům 

h Tozsudku uveřejněnému v m'nulém čísle 

Zemský úřade! 
Proti rozhodnutí okresního úřadu v Jílovém ze dne 

1. června !931. kterým js<eni by] odsouzen k pokutě 
Kč 30.—, pro prípad nedobytností k trestu vězení v tr-
vání 24 hodin pro to, že jsem v nocí na 10. května Í931 
přespat v chatě v Posázavě (katastr obce Luka) & oso-
bou ženského pohlaví, čímž jsem poruší! dobrý mrav 
a stušnost, podávám toto 

o d v o ! á n l 

a beru napadeně rozhodnutí v odpor v celém jeho roz-
sahu pro porušení zákona 

Tím, že jsem přespal ve s v é chatě s osobou cizí 
ženského pohlaví nedopustit jsem se a nemohl se do-

jpustiti žádného trestného činu, poněvadž žádný zákon 
.nic podobného nezakazuje a při tomto směru rozhodující 
jest zákon ústavní, na nějž se odvotávám a který zaru-
čuje osobní svobodu občan, také v tom směru, aby 
ve své chatě spa! s kým chce. Žádná vyhtáška, žádný 
zákaz zemského presidenta neníuže porušovati a měnit: 
zákon a proto také ani vyhtáška piesidenta Kubáta 
nemůže zasahovati jakýmkotiv způsobem do ústav za-
ručujících osobní práva jednotlivcova. Rovněž v od-
volání se jak zákazu zemského presidenta tak i výměru 
o tom, že by) porušen dobrý mrav a stůšnost na ustano-
vení článku druhého a třetího odst. 1 zákona 125/27 jest 
nesprávné, nebof tento zákon nemusí býti tak exten-
sivně vyktádán, aby dáva) četníkům a správním úřadům 
právo kontrotovati, kdo s kým ve své chatě spí a bdíti 
nad veřejnou mravností takovým způsobem, že se vniká 
do soukromých obydlí. Pokud se týče slušnosti, nemtuví 
citovaný zákon vůbec o nějaké slušnosti a jest proto 
v tomto směru naprosto v rozporu se zákonem. Pře-
spáním s cizí osobou ženského pohlaví v* mé soukromé 
chatě nemůže býti v e ř e j n á mravnost nijak porušena 

NčMo Ry rM ode!e! s Vám! 
Na Vaši letošní cestu nabízí se Vám průvodce. Je 
matý, skromný, nestojí mnoho a odvděčí se Vám 
svými výkony. Moderní fotoaparát pocestuje s Vámi 
a zachytí navždy vše krásné, co uvidíte a zažijete. 
V y b e r t e si s p r á v n o u k o m o r u u f i r m y 

F O T O W A t H T t 
Praha !!., Národní třída 26, Praha H., Senovážná 8. 

a zákon č. 125/27 mluví pouze o veřejné mravnosti. 
Veřejná mravnost tím spaním vůbec porušena nebyta a 
nebýti zákonem neoprávněného vniknutí četnictva do 
mé chaty, nebyl by o tom vůbec nikdo se dověděl. 
Kromě toho jest zde í vadnast v řízení, pokud se týče 
tvrzení o cizí osobě (ženského pohlaví), poněvadž tato 
osoba mě cizí vůbec nebyla a nebyla-li to moje man-
želka, pak to jest i podle zákona naprosto nerozhodno, 
poněvadž i mimo manželku osobou svobodnou jest zá-
kon respektován a podle zákona má družka stejná 
práva jako manželka. 

Z těchto důvodů svým právní zástupcem 

n a v r h n j i: 
Zemský úřad v Praze Tačiž napadené rozhodnutí zru-

šiti pro porušení a vadnost řízení. 

V Praze, dne 12. června 1931. Podpis. 
m 
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T E T K A . (T. T. K.) 

Sbírky ma čundr do SSSR. 

Výkaz č. 8. 
Z. Novák, s. ). č. 2H . Kč 24.— 
Skunk, Hradec Krátové. sb. L č. Í09 . * „ 27.— 
Rudan, sb. ). č. t2 . . M 142 

50.Í0 
Rudá tajga, Písek, sb. č. 90 . . . . . „ Í00 
Smiiings boys, sb. !. č. 256 H  
Peroutka. Ztaté údotí, sb. t. č. 272 . . 105— 
!ža, sb. ). č. 238 (dodatek) 20 

886.15 
5.— 

Siki, sb. !. č. 289 . . . !28.— 
150 

Kč L648.2S 
postední kvitováno . 4.504. t0 

Kč 6.t52.3S 

Všechny sběrací [istiny musí být tento týden 

zaslány! Venkovské TOVy, které vysílají svého 

delegáta, poštcte do konce týdně prachy, m á-ti váš 

detegát jet! 

K t u b A m a t é r ů T r a m p a - Praha odpovídá Kubá-
tům: Odběrem ..Trampa", pestovaním rozhovoru se 
zemědětci, nudismu (kutt nahoty), diskuse o všem. Ne-
pěstuje turnaje, večírky, schůze, šerity, předsedy, 
jednatete. kapitány. 

k bezvěrecké činnosti mezi trampy 

Tramping Ciub Děti neklidu uspořádá! při čtenské 
schůzi bezvěreckou přednášku, jež meta u čienstva ptný 
úspěch. Kamarád Svoboda ze SPB. osvětlit útohu církví 
v životě iidstva a pádně dokázat, že dnešní moderní 
čtověk a obzvtáště votný tramp má míti s jakoukotiv 
církví dávno zúčtováno. Po debatě, v níž poukázáno 
na souhtas kterikátů se zákazem trampingu, vystoupiti 
hned čtyři čtenové z církve římskokatotické a dva 
z českostovenské a usneseno jednohtasně podniknouti 
mezi čtenstvem akci, jež by měta za výstedek lOOpro-
centní bezvěrectví v ktubu. Mimo to zřízena kancetář 
pro výstup z církví, jež bude miti tyto zátežitosti státe 
na zřeteti. 

Po přednášce Linhartově o fitmu v minutém měsíci 
byia tato čtenská schůze doktadem toho, že trampské 
kiuby a osady mají možnost, starati se též o kutturní 
výchovu kamarádů. 

pražské kamarádky, 

zdá se, že yšechny ještě nevíte, že jsme změnity 

místo našich schůzek. Všechny trampky, které 

chodily k Černým, přijďte v pátek, 26. t. m. v 8. ho-

din k Šuicovům, Praha II., Resslova u!. (z Kar-

!áku), restaurace na Krétě! Přiveďte nové kama-

rádky! V trampingu je hodně nových věcí, kterých 

se musíme i my zúčastnit a pak, chceme se taky 

mezi sebou trochu pobavit, či ne? 

Písně z osady „Údo!í Děsu". 
„Reka hučí", „Kamarád", „Pojď, děvče mé", „Modrý 

dým", „Vzpomínka". 

Žádejte u všech knihkupců. 

Protestní sthůze 
proti pokutám za nespáchané přečiny, 

proti další persekuci trampingu, proti 

vyhlášce min. železnic a proti připravo-

vané před vojenské výchově se konají 

1. červeňte v „lezerte" 
v Michli (pro Vršovice, Nusle, Pankrác 

a Michli), 

2. červeňte v „Bezovte" žižkov, 

3. červeňte v „Ceďin" v Libni 

Zúčastněte se všichni. Tyto schůze jsou 

průpravou na velký protestní projev, 

který bude uspořádán 8. č e r v e n c e . 

Účastí Jo&ažŕe, že se nenecAáŕe zoŕročzŕ 

ú p í n ě / 

kamarádi trampové! 

Zveme vás všechny na vetký pottach 25, června 

Í931 v 8 hodin v restauraci 

„U č í s i a", 

na Smíchově, Šteiánikova tř., který pořádají smí-

chovské osady: Jukon — 7 siiničních — Kaigujev 

— Spojené osady Arkovna — Nesmiřiteiní — Kon-

gajev — AsiaM a TOV. 

Vstup vo!ný. 

Trampa boH Každý úd, 
nenosí-M botky Hood 

Hygienická americká gumová obuv k dostání ve 
všech obchodech sport, a s obuví. (Od 19.—, 

29.—. 39.— atd.) 

V á š s r u b K a m a r á d i : 
vožiie! Váš pottach se řádní zpestří. Jak? Máte-)i gramuíon. 
A niáte-)i, tyhiety trampské písničky na ULTRAPHONU. Byty 
hy to: ,,f{eka hučí" , „Staničko", . .Biit", „Dol ly" a ještč jiný. 
Nottpíte ie v každém řádném obchodí deskami po. Kč 25.—t 

Značka LLTRAPHON — Věrný tón. 
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S p o r t o v n í K a b á t y „ P R A G A K č 5 9 
Př ímo od výrobce, PRAHA I., Revoluční (Kotva) blíže Prašné brány. 

obětavostí jednotlivců se vyšinulo na 
prvé místo. Byio během celé soutěže 
bez porážky. Výkony ostatních muž-
stev byly též dobré a vadilo iim snad, 
že hráli na cizím hřišti a velká vedra, 
při kterých mužstva musela čekati 
celé hodiny, až na ně dojde řada. 
Předání poháru koná se v sobotu 
27. června při zábavě osady Batalion, 
která se koná ve všech sálech restaur. 
P. Skrčeného v Podkozí. Vlček. 

Osada Batalion na Kačáku má 
uvolněné hříště na Wolleyball pro 2 
mužstva. Přihlášky wolleyballových 
mužstev přijímá Josef Vlček, sport. 
referent, Břevnov, Husova 40). 

K o c a & a. Fooŕ&aMový zapas osady 
7? ťvasŕo / : versas „P e r ŕ e % ŕ a" 
sŔončM nfrozňoďnJ po napínavém za-
pase S.- S. Mažsŕvo „Pgrŕfčŕy" ívoŕŕ! 
rída&čn: ^raň „Trampa". Awn&ŕno-
vaný administraci. 

T a & o r. Fooŕ&aŕíový zapas osady 
Z ? a ř é O p o / e n í v. o s a d a Pá-
vi a H s/:onč% s^včíýn: vítězstvím 
Z/atéňo Opo;<?n: 3.- 2. &ran&y 
vstŕcHí Aa;?;arad /o/?;: B. Pavŕan: ode-
šíí z po íŕŕŕí pŕgd u^on-
čťním zapasu. 

— Hary, ty máš ohromné goti-

ky! Kotik tě státy? 

— 99 Kč, Fery. 

— To sou vod Bati? 

— Tak si vedte. Ty sou vod 

Nováčkovské přebory Prahy 

v rohování. 

„Odbývaty" se minutý týden v 
Edenu za vetké účasti startujících. 
Nejvíce byta obsazena tehká váha 
— !9 borců. Téměř všichni startující 
jsou ze řad trampů. V pátek 12. t. m. 
vybojována iináte, z nichž ani jedno 
neskončito k. o. Muší váhu vyhrát 
Urtich-Žižka. Bantamovka stsia se 
kořistí Pragta ze Stáru a pérovku 
čistými zásahy získat Švarc. B. C. S. 
Urban. B. C. S., vyhrává váhu teh-
kou — jedině vetkou benevotencí 
ktubistických soudců. Ve wetteru zví-
tězit spravedlivě Zeman. Č. A. K. A. 
na body. Zato prohtášeni vítěze ve 
váze střední byto přijato vetikým 
pískotem. Zdá se, že Juhan, Žižka, 
mět zápas prohraný u bodovacích 
stotů už před bojem, ač by) tepší, jak 
technicky tak stytově. Zase o jednu 
ktubistickou tumpárnu víc! Dva z 
B. C. S. v pototěžké si zatrainovati a 
..vyhrát" Rataj. Jedna těžká váha 
měta 90 kg a neuměta vůbec nic, a 
pětasedmdesátikitová uměta trošku 
více. Zvítězit po netechnickém boji 
Durdis, B. K. V., na body. 

Návštěva, uváží-ti se, že pořádající 
ktub má za sebou „České Stovo", 
„Potední tist" včetně, vetmi chabá. 

Týden nato seniorské a juniorské 
přebory vyznačovaiy se ještě stabši 
návštěvou obecenstva. Borců starto-
vato dateko méně. Sport podaný ne-
odpovídat dětané rektamě a možno 
říci, že tyto seniorské a juniorské 
přebory byty pořádány pro zpestření 
rekordní tistiny některých borců. Ka-
nada, co? Píďa. 

Ženský attetický a wotteybattový 
odbor ustavuje právě T. C. Děti ne-
klidu v Lukách pod Medníkem. Po 
nezdaru ustavit! lehkoatletický odbor 
pevně mezi kamarády, přistupují 
k tomu kamarádky a při jejich vět-
ším zájmu o celou věc docílí jisté vý-
sledku. Mimo lehkou atletiku hrán 
bude též wolleyball a ke konci iéta 
uvažuje se o uspořádání prvých 
samostatných sportovních závodů 
trampek. Kamarádky jezdící do Pi-
kovic a Luk a mající zájem o ženské 
sporty, jsou vítány! Přihlášky buď 
v neděli na hřišti „u dubu" v Lukách 
neb ve schůzi každý čtvrtek (mimo 
prvý v měsíci) „U zlatého litru". 
Praha XII., Balbínova 15. Možnost 
tréningu i v Praze. 

T. C. Děti nektídu přijímá nabídky 
k footbaílovým (pro dvě mužstva) a 
wolleyballovým zápasům na své 
i cizí hřiště. Vítaný byl by zájezd 
na Brdy k T. C. Westend. Adresa 
sportovního kapitána. Bogan Stej-
skal. Žižkov. Bořivojova 9. 

Lukostřelba. 

lukostřeleckým klubem. Stříleno na meziná-
rodní terč. Zvítězit ]. ěsí. iukostřelecký Hub 
v Praze 3: ! . počtem bodů 739 proti 680. Nej-

klub) 2)5. druhý p. .!. Fiala <Luko-klub) 198 
bodů, třetí p. O. Balcar (VMCA) 194 body. 
Vítěznému klubu byla p. ředit. Markem ode-
vzdána krásná vlajka a závodníkům čestné 

Prvním ésl. iukostřelecký klub v Praze vy-
pisuje pět stipendijních míst pro žáky mčštan-
ských a středních škol. ve stáří do 15 roků. 
Přihlášky a bližší informace u jednatele klubu 
J. Horna. Praha 11., Žitná 8. Tel. 302-49. 

woMeybaM 
Konečný výsiedek KROUPOVÁ PO-

HÁRU na Kačáku. 

Definitivní umístění mužstev, které 
se přihlásily do prvého ročníku Krou-
pová poháru jest následující: 

!. Batalion. 
11. Vykuk. 

Hi. Lone Star ía. 
IV. West-Point la. 
V. Batalion (Staří páni). 

VI. Kudiiig. 
VII. Alcazar. 

VH1. Lone Star 1b. 
IX. West-Point !b. 

Soutěž, která se konala k uctění 
památky zahynulého kamaráda, vy-
dařila se skvěle. Propagačního účelu 
bylo též plně dosaženo a se sportovní 
stránky se podnik plně vydařil. Prů-
běh zápasů byl hladký a krásné po-
časí, které přálo jak pořadatelům 
i zúčastněným hráčům, přilákalo na 
hřiště osady Batalion po čtyři neděle 
spousty diváků. Zápasy silnějších 
rivalů, jako osady Vykuk, Lone Star, 
West-Point a Batalionu, byly sledo-
vány se živější účastí a staly se sen-
sací neděle. Poslední neděli utkali 
se v boji o druhé místo v soutěži Vy-
kuk s Lone Starém, ve kterém pod-
lehl L. S. proti dobře hrajícímu Vy-
kuku. Tím dostává se Lone Star na 
třetí místo, ačkoliv byl po dobu sou-
těže dobře hrajícím a*nebezpečným 
soupeřem. O mužstvu osady Batalion 
se nutno zmíniti, že pěknou hrou a 
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m ^ m ř n A o — m ó y n o . . . 

ŕ a A /a m/adež /e dnes zp::s/iá 
AdeAdo sizy ro/:í — 
A/avně /ra;npŕŕ:^ ziočMMosr: 
vod;; /M m/yn Aonŕ 

pro/o raše z/a/é srďc^ 
má:;:o— ;;c&r/'e 
a&.v syn AYíš Ha osadě 
s/avr/ orgi^ 

p;a/Ao — mámo &aďre pořad 
v do&ré ná/adě — 
od če/:o přece známe svo/e 
M; s'ť vradě/ 

T r a m p s k é 

í h a t y 
i i e d w o t M v é k o s t r y 

zhotovuje: Boh . N řo í e k , 

dřevosklad, 

B u b e n e č, Belcrediho tř. 

u Sparty. Telefon č. 354-23. 

/ord." 

zemshý yóý ío n a p o M e d 

V devé/ /;odM vyše/ franŕa KarAan 
/ešŕč s dvěma /Mmorddy, o v pa/ 
/edendcŕé sť vrd/;7i. Fran/a &y/ spo-
Ao/'en. Pŕ.Hcsŕ néAoŕiA Ansa mazance, 

s'a/íčeA a /eš/é par šes/áAa. 
Poz/ož:7 všecAno Aonosné na žŕd/ŕ H 
mámŕny po^ŕeŕe a ŕŕčŕŕ /í, A/eraA 
Ao/edova/i. 

Zaě/i H pan: správcovi, a aé dva-
Ará/ zpívaí; a po/om í Aŕepa/i, va&ec 
/im ;;co/<?vŕe/a. Páni ředi/e/ová, A/erá 
/e ě/enAoa Voŕné /Myš/enAy a v ne-
déŕi z d/oaAé cAvŕŕe zpívá v Aos/eie 
na AracA/é, vyři/i/a se, so/va začaH, 
ze dľťŕŕ a vys/rč/ía /e se s/ovy „rady 
nie nenŕ" t:a a/ŕci. Po/om příští šev-
c;;v domeA, Aan: Aošŕ anŕ necA/é/i 
/ŕ/ŕ, a/e Aa:n na pros&p Fran/y, A/erý 
s í* /eAaŕ, že &y mo/da s /aAoťým ne-

zdarem sAončŕŕ ce/d /ejŕcA Ao/eda, 
přece š/ŕ. Pěvcova /e vza/o do své/-
piee. Aaždéma da/a va/ŕčAo a Ara/í-
éeA mazance, a paA /c prop;;sŕŕ/a. 
ÍVovo//:ái s/ará panna, Aŕerá /e v e 
.̂ Spo/Aa pro ocArana zvŕraŕ" a Aa-
p;:/e pro své dva psy denné par Ma 
rýž3 a za dvě Aornny /á/ra, necAa/a 
/í! ce/oa Aoŕcda přezpívá/ a po/om 
zavřeia se s/ovy „/Vadě/ PámM.'". 
S/arý šAo/níA AíiAeš nejdříve Aa&o-
vaŕ, a/e paA, Adyž viděi, že /:m s/o/ŕ 
s/zy v očícA, dar Aaždéma dvě ve/ce. 
K žŕdovce ífermannové necA/éŕi /ŕ/ŕ. 
aŕe sama ŕe za vo/a/a dá/e a daŕa 
Aaždéma &ocAaneA a doAromady 
všť/n dvě Aornny. V don: AaeA H dě/-
nŕAa dosŕa/ŕ s'šade po va/ŕčAa a Aa-
cňaŕAa na /aŕe /ŕm da/a mazanec. /Vo 
a paA se o /o rozdčŕŕŕŕ a Aaždé/nn 
zas/a/a /ŕe/ŕna. 

Fra/:/a /deděr zdŕŕcŕma ocŕ:na na 
svd/ dŕŕ a ;na/Aa. asmŕvaŕŕc se, Ao 
s pos/e/e pozorova/a. By/a na ně/ 
Ardá, ne&oľ neAý/: /eAo, nemé/: &y 
snad až zŕŕra co /ŕs/. íežeŕa na že-

' /ez;:é pos/e/ŕ. vys:/ena nemoc:, adŕe-
::a mama se sp/ŕA/ým: vyssa/ý:;:: 
prsy. /e/ŕ rMce, po/ožené na praAo-
vané peŕŕné, s ve/Aým: /vrdý:n/ mo-
zo/y, ž/n/é a vrasč:7é, svédč/ŕy o 
á/nor/:é prác:. A/eron provádé/y. 

A Fra:;/a sedé/ na žŕd/ŕ, A/ava po-
depřeno;: a přemýšre/. ,/ŕd/o ŕedy 
n:a/ŕ, pár Aornn /e ŕaAé. nenŕ /o 
zrovna ne/Aorš:. k zŕŕra snad až 
prŕ/edá sŕrejda 7arda, zednŕA, pro 
A/eréAo ŕe/e.?raŕova/ v so&o/a. Zarŕdŕ 
/o ŕa//y, za/ŕm až se mamŕnAa nzdraví 
a paA až Aade Aeŕ/ 

Fran/a vs/a/ a poA/édŕ rozradost-
něn na ma/Au. /epc/: zraAy se seŕ-

' Aa/y a a/éšova/y se navzá/em vŕroa 
v Zepší /,<HdoMcno.sŕ. /:d/o rf;zŕf)žcné 
na s/o/:c: posŕ/:/o /eyŕcA odAod/án: 
v Aoyŕ s Aŕdoa a nedos/a/Aen:, A/eré 
po.sŕed:;;' doAoa zArašova/y /e/ŕcA ži-
vo/. V ŕažAácA /écA/o nuzdA:: &y/ 
p/ný AřrcA vysněno:: meŕon ž/vo/a, 

, Ade /:ž srřífos/ po/eva/e a Aŕadový 
ArŕA /ŕcAne. 

Fá/a Fran/a nepoz/:aŕ. VyAresŕŕ/ s/ 
Ao yen ve své ŕan/as:':, pod/e vypra-
vovaní maŕcŕna. Ry/ dě/níAem v /o-
várné a v do&a Ady s: :::am:: &ra/. 
nemá/ n/c, než sí/né race. A přeci ani 
/eden ani drz:Aý ne/eAa/i se žŕvo/a. 
Aíáma pos/aAova/a, /á/a ve /a&r/ce 
dře/ a večer Adyž se anavenŕ seš/:, 
::/éšova/í se navzá/em, že až /a ro&oŕa 
d/o::Ao /rva/ ne&nde. Č/yř: roAy se 
/éš/ŕŕ na dŕ/é, še/rŕíi, šAadŕŕŕŕ a Adyž 
máma pošep/a/a ŕd/ov/, že až se ne-
masí /éší/i na p/ano, vypnAŕa vá/Aa. 
Od;e/ na /ronň:, Adyž ma známa před 
/ŕ/K mase/a přrsaAa/, že oAamž//é ::a-
pŕše, /aA se d:/é narodí. Máma sA7? 
sp/nŕŕa a nedŕoaAo po /eAo odŕezda ma 
posŕaŕa medaŕ/oneA s A/as'ičAo:: ieAo 
prvorozenéAo syna. Za dva mésŕce 
došía zpráva, že vojín Fran/íšeA /(ar-
Aan, /n/.-^eg. ŕVr. /9, Frsaŕz-/(ow:p. 
-ŕ. Z::y, Ayŕ pří á/oAa %:sa a SaAovŕn.v 
zas/ře/en. 

Z &ídy vá/eč::ýcA /e/ př/še/ n:a/ý 
Fran/a do &ŕdy pová/fčné. V^'rás/a/ 
a vídéř, /aA se masŕ ma/6a namáAa/ 
a dři/. ai?y aŕespon /rocAe ;:Ao/:e/š:7a 

A/ad, A/erý se s/á/e ozýva/. v4 paA, 
dvaaácŕŕ/eíý Fran/a přes/a/ cAodi/ s/ 
Ará/ s Aamarády na A/ddy a odpo/edne 
&éAa/ po domecA, až do pá/ýcA pa/er. 
Ade prodava/ mýd/a. Čas/o nemé/ 
á/oAy, &y/ ve šAo/e od i^i/eŕe &ŕ/. a/e 
ma/ce &y/o čás/ečné pomožíno. Dnes 
zase pď?.de. snad něco prodá, vždyf 
nž ŕŕŕ dni necAodŕŕ... 

Fo všecAno proMA/o Fran/ovi draAý 
de:: ve šAo/e Aiavoa v Aodiné zpéva. 
ř/či/e/ právě dáva/ poAyn A zapé/ŕ 
Aymny, Adyž do /řídy vrazŕŕa Aovář-
Aa, A/erá &yd/e/a ved/e nŕcA a ycéco 
rozrašené vypravovoŕa. L'čŕ/e/ zavo/a/ 
Fran/a, A/eréma se rozAaši/o srdce, 
po/dadŕŕ Ao po vŕasecA a po^ŕaŕ s Ao-
váŕAoa ven. /7zAos/ /eAo se /joŕvrdŕfa. 
Aídma dodýcAa/a  

P/dčicí Fran/a Aiópý/a/ do/R po 
scAodecA. ŕVevidé/ pro s/zy. /VaAoří 
Aoš: právě zača/i zpívá/ a do Ařečo-
vi/ýcA /eAo vz/yAa mísi/a se siova 
Aymny; „.. . zemsAý rá/ /o na* po-
A/ed /" 

SSarSí šaísíwe. e&MV 
a v e š k e r é o d l o ž e n é v ě c ! 

n e H é p e k o u p í t e a p r o d á t e 

PRAHA VH., Betcrediho tř. č. 40. 

C e n í k y v e t e š n i c k é h o 
z b o ž í z d a r m a . 

Kamarádi! 
kteří jezdíte na Kocábu, navštěvujte 
restauraci u Jarošů v Bojanovicich. 
Obsíouší vás nelépe. 

furt se, chudák, vytaho-

val, až se přetrh. — šeře — 
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Kdo chce dělat pánům vola, 

a ť se h!ásí do „Sokola"! 

/ / ? ? / / 

— Co se cfivíte? 

Pepi A Josŕaí 

m í s í o o j í J e í n í m 

voze a ŕaÁľ Ao 

írénaju. 

vosadní jídelníček 
(Radí Redskín.) 

Pondělí: Smažený kanady (á !a řízek) s periodolovou 
vomáčkou. 
- Oterý: Zadělávaný hovniváři s pomněnkama. 

Středa: Pridusenej výkřik s jodovou tinktúrou. 
Čtvrtek: Zpěv žaludků s přikusováním prectíků. 
Pátek (specialita): 

Moučník: kostelní hudba s klášterním tajem-
stvím. 

Doufám, že všechna jídla budou vám znamenitě 
chutnat, nebof jsa známý „hlad" čili nejlepší kuchař 
mám přehled přes všechna oblíbená jídla, která se 
můžou jíst „á la karte" nebo přímo rukou. Zatím přeje 
dobrou chuf a pro jistotu svoji adresu neudávám. 

Redskin. 

Přej budou ladnější španělský mušky, když 
mají (ed ve Španělsku tu demokratickou republiku. 

— !chma — 

K rabínov! přijde plačící Sára, nesouc smutnou 
novinu. 

— Rabi Low, musím se dát rozvést od stoiu 
a !ože. 

Rabi Low, podrbav se za uchem: 
— A jíst už taky nemůže? co. 

— Ten #o& je praoe/ poAíaJ/ 
? / ? 

— Porře&ot?aí &y vy^opoí/ — šefe — 

— Mně když bylo čtrnáct roků, tak mě fotr vy-

hnal z domu. 

— To je toho, to já se ještě nenarodi! a už mě 

vyháněli. — šéfe — 

r. v.: 

z prvních dnů . . . 

I. 
Nástup. 

Zmocnila se nás nervosita. Bereme si připravené 
torby na záda. Hluk a údery bodáků a pušek o železné 
kavalce. Řítíme se ven na nástupiště. Za sebou slyším, 
jak desátník řve na zpozdilce a udílí jim plnou polní. 

Radíme se před nízkým barákem naší roty. Je ještě 
tma a mrzne.. Vrže to pod nohama. 

Upravuji se. Kontroluji, zdali mám na sobě všechno 
zapiaté a upravené. Dnes večer potřebuji míti klid, 
chci napsat domů. Proto tolik pochopení pro povinnost. 

Kadečka a Hrubý vyřítili se široce z ubikace. JevíH 
známky lidí, jimž bylo ublíženo. Způsobilo to mezi 
námi veselost. Nastoupili spěšně a těžkopádně na svá 
místa. 

Desátník Kouba, malý člověk s baculatými tvářemi, 
jež tentokrát byly rudě zbarveny, vyšel z ubikace a 
cedil skrze zuby nadávky. Postavil se před řadící se 
rotu. Bezpochyby mu asi Hrubý něco ostrého řekl. 
Hrubý se nedá — proto jej za to kamarádsky zbožňuji. 
Tuším, že je silně politicky založený. A Kadečka? 
Ten má v hlavě tmu. Dělá ze sebe Švejka, ale nechtěl 
bych za to nic dát, že ten chlap to dělá schválně. 
Ostatně ví to nejlépe sám, dělá-li to z chytrosti; 
jedná-li z blbosti, to mu ovšem musí říci někdo jiný. 
On se k tomu nepřizná. Je zrzavý a pihovitý. 

Rotooó — zor! Napravo vyřídit! Přímo hleď! 
Velitel roty nás okukuje. Běda! 
„Vrbo, ukažte mi boty!" — „Poslechněte, vy ucho 

umazaný, kdo vám bude přibíjet cvočky? Co?" 
„...nedostává se mi peněz, z domova mi neposílají." 
„Mlčte! V poledne se budete hlásit u raportu v plné 

polní a s naraženými cvoky, rozumíte?" 
Mířil ke mně. 

„A co vy? Kdo vám bude zapínat knoflíky?" 
Tupě jsem se na něho díval. Cítil jsem, jak mně 

uchopil za torbu a zatočil se mnou. 
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Obráti] se k desátníkovi: To velitel světnice, desátník Šmíd, je už jiný chiapík. 
„Desátníku Šmíde, stane-ii se ještě jednou, že mi ne- Demonstruje nám správný vrh 

cháte nastoupit tenhie spoiek v takovém nepořádku, 
budu vás činit za to zodpovědným, rozumíte?" 

„Rozkaz, pane š t . . . " 
Odchod. 

Rota se rozkývaia. 
Pravideinými a ráznými kroky, za doprovodu trubky, 

opouštěii jsme kasárna. Těžko se nám dýchalo, torba 
tiačiia a puška kiouzaia s ramene. 

Desátník Šmíd rozzuřen důtkou veiiteie roty, pohled) 
vztekie na mne. Pochopi] jsem, oč běží. Snaži] jsem 
se, dávati pozor, abych mu nepadi do téčky. 

'- Vrávoraii jsme tmou. 
Postupovaii jsme širokým zasněženým krajem, s čer-

nými skvrnami zahrad a domků, mystiíikováni zálud-
ným hrboiovitým terénem. 

i Rozednívaio se. Předměty koiem vyhlížející hrůzně, 
vlivem nastávajícího dne, přizpůsobovaly se harmonicky 
krajině. 

Zastavili jsme se. 
Disposice: Přeskoky a praktické využití terénu. 
Rota se rozdělila na skupiny. Vítr ostře proniká! 

uniformu. 
í ...později, důkladně jsme pochopili smysl: přískoků. 

Oddech. Zpívá se. 
Nezpívám — otírám si pot s čela. Ležím ve sněhu 

a ňm sníh. Myslím si, že je iépe býti kamenem nebo 
něčím takovým, co nemyslí, nevnímá, neslyší, nevidí, 
ale rozhodně ne vojákem. Člověk se na všechno kolem 
sebe dívá s odporem a opovržením. Chce žít a to je 
jeho idea. 

, Odchod. 
: Myšlenky mé jsou temné. 
' Příchod do kasáren. 

Odkládáme znaveni torbu a odepínáme chvatně jídelní 
misku. Hladovi a unaveni stojíme v zástupu před ku-
chyní. 

Prohlídka misek. Řinčení a cvakání. Několik jich 
letí na zem do bláta. Došlo i na moji. Zuřím. Hlady 
mně bolí žaludek. Nic ptatno, přemáhám se — hlad 
mně k tomu nutí, zvedám ji z bláta a pádím s ní 
k pumpě. Tam je fronta. Čistím ji sněhem. 

Posléze stojím u kuchyně. Je hrách. 
Kuchař mně chce dát dvojitou porci, ale já nečekám, 

jeho sběračka se minula cíle. Nadává mi. 

Paprsky slunce se opírají na zasněžené stráně. Je 
odpoledne. Přál bych si být člověkem volným, který 
by se mohl potulovati po těch kopcích a svazích, mezi 
křoviskem, zcela dobrovolně, nikým neštván . . . 

Zase nástup. 
Pušky, sumky. 
„Ven," řve se. „Raz, dva, tř i . . . " 
Pochodujeme půl hodiny vlhkým sněhem. Vlhne nám 

v botách. Krajina před námi se stkví ve zlatě. Všímám 
si toho netečně. Odbočujeme ze silnice na polní cestu, 

Zastavili jsme se. 
Všichni poddůstojníci se shromáždili před velitelem 

roty. 
Rozkaz. Opakovat přískoky a házení atrap. 
Hrubý, Kadečka a já jsme ve stejném družstvu. Hrubý 

bručí. Jeho pohyby jsou svévolně pomalé. Desátník 
i ti ostatní to vědí. Vznáší se nad ním protest — pravdě-
podobně bude přeložen k jinému pluku. Je nepolepšitel-
ným — musel by sedět každou chvíli v base. Je třeba 
pro něho jiného prostředí. 

Kadečka už drží smutek od oběda. Ten hrách mu 
zkazil náladu, a večer k tomu všemu dostal plnou polní. 

„Bude nás víc," utěšuji jej. 
Vzduch se oteplit. Následky byly, že se utvořily 

z rozehřívajícího sněhu kalužiny. 
Umazáni blátem, jdeme se učit vrhat atrapy. 
Kadečka a já jsme nejmizernější vrhači z družstva. 

Všichni na protestní projevy. 
Bližší na 5 straně. 
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franka Serť? 

p o ^ M ^ y o š p a ř n ý c A d í e ř e c A 

/soa j/cA po ceiéa; svě/é wnMoHy a VšecA/iy 
ŕrpi pro/o, a&y /in: ži/i v r<?2%0M a /e/icA dě/i, /ež zrod/ 
/ca o/a /ed/;o aeáo dvě, a;é/y zfa/o poď noAo// /aA vs/o^pi 
do svě/a. A&y /0A0 z/a/a &j'/a vrs/va co neAs//néjs/. /rpi 
A/ad a ma/i Aosé, špá;avé aoAy. /sou /acAovaay od 
a:/s//á a popoAa//éča, /soa Aaaay v aarač z/oě/a;t a 
prosŕŕŕace. 

7*/, A/eŕ/ zav/áa// /e/'/cA Aida, /soa aeaasy//:/ /aAo v/ci 
y č/s/é v/čia: zpaso&ea: fňňapaý: i samí po so&é. při 
svém AéAa za masem. 

AÍ<?z;/!a/'Oíf/ií v/ci Aapi/a/a, vydřidaši ceMAo své/a sa 
r/o seAe zaAoas/i. — Va/Aa . 

V c va/ce ;;e/eče A re v /écA. Ado /ŕ vyvo/a/i, /a se //Ai/i 
/é/a / daše, /e/icAž Arev //ž davao s/oaž//a za sarová:a 
/voŕ/ci A/aAoAy/ ;77/ýcA. 

Fraa/a Šfas/aý Ay/ A'o/aAe/a a a:é/ A/ad. B j.'/ z do-
mova //í'dož/ve//ý a poddás/o;a/A Češp/va, Aŕerý Ay/ 
v zapasa/Aea; předa/és/sAýcA area. a po /eAož 
/accc sc sva///, /o san: azaa/ a daí ma pa/ŕ pä/ 
veAy. ľ a /acAa dos/aľ pro/o, že s; /cA/ y poíťdae aa 
s/a/aa/A. 

Fra/;/a aa /o/a s/aa////A/; a/aoAo aoci proprala/, a://ao 
M, Ady n;é/ o/eA/on /vař a Arv; za///é 0A0. By/ /aA sa/a 
a opaš/éa /aAo pes Aez paaa, a oa, /eaž ae/aě/ a/Ady 
dévŕc a /e/a/zž ae/Aezči žeaoa Ay/a s/ara ma/erAa, š e/ 
/ed/;oa po žo/da s Aaa:arady do nevés//ace. 

By/ cAřoaAo/; svýcA rodiča, /ež podporová/. pýcAoa a 
AäžAea; svýcA a;/adšicA soarozeacá, přeďazě/em oAdiva 
všťf/i děvča/ v a//c/. pro/ože Ay/ o&cAodaí př/r;/či a /eAo 
oA/eA Ay/ vždy čis/ý, /aAo /eAo ée/o a d//še. Byi z /écA 
aěAoi/Aa, ^íeří prop/aM &ez á/;o/;y špřaoa ařřc. a ayaŕ. 

swŕ-'se a:a o/evveí — 

— /;aa;araí/: Fraaŕa a ť hr/ý o/evŕei 
s voŕaaŕa?.- „Siečao, /e ŕo paaeaAa/" Oc/aai se v o&/aí:a 
s/aďŔé/:o pac/;a paďrá a voáaveč a ďáaí se aa s/ěay. 
M<? za o^raz^' a zreaď/ea: &y?o /ias/r^aao po/;/eJa 
a rázaýf/: /reie^. V.rňý&a! se zra^a žeasčé. A'/era zJe 
s/a/a po/oaa/;a aecaďaě a?a rozepř/ía/íc oďěť, a /a ľá/c/ 
v ^oa/ě amyraď/o a sřožcaé a;aM rača:Á;j'. V/&'/ oďŕe-
aoa poAov^a a a:or/roa /frá/Aoa Aoš/H /vora. č/erý na-
ia/íOľa/ í/faá. a/e s'e saz/cAa ŕe žeaš//ay aearč//é/:o s/aŕ/ 
a opacMé/io /ěřa &y/o aěeo, eo /;o ř/o/a/o. Pa/<; 
a; a ž s Jas; í/i/ě/e se rozp^aA'aL My ž /e/ poMaď/řa, a 
/;'&ař /ŕ vaš/7/vě. /a^o a/^oňo v ž/vo/é, 

/Vev/ďě/ pros/;/a^a, oí//a'ŕ//oa a aama/oľaaoa, aes-/ďé/ 
aacaA'a/ioa vo^a Ao^ca; aa!yvaď/a a po/zozeae apo/ŕc&eae 
rača//:y. V:ďě/ žeaa. /ež ;e/?o v/asy /iŕaďŕŕa a;é^ee a paÁ; 
se ďa/a ďo pMče saa;a. na všeeňaa 
pro^y/aa/. /eao?n /eďaa věc w:a př/pomaě/a s&a/ečaosŕ. 

A'aJ amyvaífřea: &y/ o^razc/j zapasaŕ%a, ověšeaé/ío 
řaďy. r aěmž pozaa/ a/aže, /eaž ďoveaf/ /aA AezAy 
ŕaeAora/. Šep/a// s: pa^. //aoeA a pros/;7aíAa, a oaa a:a 
vysve/Zova^a, že /e /o /e;: Jo&rý Aos/. č/erý /'; ďoaaš: 
c/í/e&a a a:aso z RasareasAé AacAyaé. 

A'í/yž se Aaa;araď/ aeaioM JočAa// Fraaíj'. /aAa/; 
dveře a ve/ŕce se ďá'///, Myž vyše/ s &a/íčAea: /á//a a 
c/iŕe&a, A/erý /am arě;/ě aeaesf. a peařze /aěř /aAé 
vš^fňny. 

'̂avš/ě\'ora/ /'/ deaaě. a oaa /e/ ž/sa/a a /;fad;/a. a 
&oe/;a;Ay cň/e&a, /ež pod pŕasŕém poddus/oya/Aa Češp/cy 
veňaze/y do rra/. aad A/erý/a; &y/a rada /aceraa. vra-
ce/y se zpě/ do Aasarea aavoaeaé, a/e cAa/aa/y s/e/aé 
čamaradäm. Vždyľ &y/a va/Aa a &y/ A/ad. 

By/o /o v /MrsAéa; a;ěs/ě v /l/pacA, v Arasae'a; A/a/7. 
a &y/o /aro. ŕ/ory a:ě/y ěep/ce a ze/ena á&oě/. a;odrd 

íáírovč pašHhu 
konser\n^ a suchý salám 

M F a r o s ! a v a R i M g a , U ž h o v $4 
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Fraa/a e/wd:/ ze cr/ěea/ spo/ro/ew a. zp/va/ z 
srdce. 

Aíě/ „děvče". A/ad aea:<?/ a Ay/ doce/a za/ai/ovaa. By/a 
č aěa:a /aAova mareřs&a a /o. ma /o/íÂ  dnve sí/;ázf'/o. 
By/a / př/saa, &dyž cA/ě/ čas/o dočazova/ svoji 
aos/. a Ďy/a v /am doAoaee y^o&/omaa. By/a /o s/wa 
pros/i/a/&a a Ďy/ /o m/adý ro/aA. a/e čy/a /o /as/M a 
aa /ejim o&raze Ďy ma//ř moA/ saad?;o vys/íAaoaŕi 
A/avaí &ody. Odřené Haaape. /rocAn/Ry cA/e&a. pra?daý 
ža/ade^ a prazdaa srdce, A/adáv'a po poA/azeai. 

/eš/ě před od/ezdea: do po/e se o&jet'ii &o/a-
čeA. ;aa/ý a aepa/raý, /emaž ae\'é/;ova/ aozoraosŕ. Při 
proA/idce, Á; aiž se aaAse/a ce/a Aampaa/e aer/or/řcAy 
dosŕavŕŕ, /na /eprve doAŕor řeA/, že /aa sy/i//s. 

Dva a?ěsíce &y/ /ečea /a/: /aÁ; se fo dJ/a/o ve vafce. 
PovrcAaě a rycA/e. PaA odye/ za s v o; ŕ Aoa;paaä a a;é/ 
aapsano v /is/iaé p/oaoaš/Jcf „azdrave/:". Aíě/ i /o/i/í 
šŕes/i, že se vra/i/ do/aä ze za/ropá a %rve. Adyž se 
sAoači/o /o ve/Aé &/azaěa/, /e//;až se ř/Aa/o své/ova 
va/Aa, a paA se ožeai/ a &y/ /aA do&rýa: /naže/n a o/cj/a 
/a A o drive di/ě/em. 

ZaamAy para/ysy se o&;e\̂ i/y až a;ě/ dvě dcerašA^'. 
A/eré vsoa daševaě zaAraé/ě a A/acA ,̂ až Ao propas/ifi 
z a;/s/a a př/ /oačeai se spo/aza/aés//:aac/ významně 
do/ýAa/i p/síy če/a. 

/e v BoAaičicA a y'eAo p Jač/c/ ženě nedovede při 
navš/ěvě ř/ci /éAař /iaoa a/ěcAa aež/i.* ..Á(dj'ž oni /o 
ren&rá/ /aA špa/aě /ér///.'" 

— A ň o / , s rař í č&ý r r a r np č . m n ě u í f y 

„/Vaše OscrJy^ fezou z Arču/ 

— ToA je spo^&ni a t^on: řž poiezoM 

né^Mf/y j tntMfy. — še^e — 



tteievážený pane f 
Píš; varn. aniž &yck ves ímenova!. Wemám k torna 

odvaky, neboř /sem pouze /ramp a vy /síť íékař — Dr. 
pak v rascpřSH „ŤroTnp" nevím, /ak &y vám ío p/išřo 

vkod. Proč vřasrně píší. vám zďxíoí d/ažeu od-
pověď. 7á — kdo /e to /a? Ten, /enž miuvii ústy i cěíma. 
Z o&ou miuvii s^raeň. /(rev — doceia máio n;ám 
zbarvenou siinn. Jíž týden. Zdá se mí. že í boiest 
H M prsou eííím. Vy /ste mne pro^íepaf, prosvit paprsky 
ro/í^genovýmí, čta v mýť/; úfroĎacň /ako .v Aníze. Pro-
k/epaí /ste pr^ň, na níeňž není zc/ín?avc oni ta /e/ick 
siabost. ^ Hvn;Yř /ste ;:eviděi viusinč nic za/ímavé^o; 
trocku toko oíověneAo prae^H vrňzeďne/:o a pak maiou 
írň/m^H dávno zeeíenow, sama se zAo/;7a. /(onsrařovaí 
/sŕe; Piíce /sou v poraď^n zař;;;;, are sia&é. /ste vú&ec 
těíesně siáí?/ Proč /a vás iímkie vším unavu/i. není 
v tom nic za/'ímaveAo. yMěi /o však &ýt nvoafníÁ;. Ňe-
povedi se; /e ki&ý. snad třo^once senti;nenta7;;í. ^ie /ak 
říkám. /e to pouze úvod A řoma. co ckci říct. Snad se 
pamaŕa/eŕe, /ak /sŕe ;;;ně doceía vazně raďií, abyck 
so^oíovaí. /Ve, že &yck pocky&ovai o výsiedka — na-
opak. Věří;;;, /e Arasně, tažit sí těio. snad ŕ to moíe by 
se daio /ešté vyražíí. „Červena košiie s/uši rozromííe", 
proč ne. byiy časy. My /sem /í také nosí/, ro však už 
/e dávno pryč. Váika — io mo/e tě/o a — červena 
koši/e. /e to směšné, na poMed nesoavísiě a /a to přeci 
s/uču/i. Váika /e ziá, /e to pěst, která vše drtí — bez 
rozdí/a. ÍVa rronřé, vo/áky a v zázemí ženy a děti. Tam 
to o&srarava/í dě/a, ŕan^y. Á:HÍome/y. a píyny. 

Zde kiad. podvýžíva a /iné a /iné nemoci z bídy vzeš/é. 
Piyny. posied;;; vymoženost dvacátého stoíetí. Krásné 
věci. /ež vyrábě/í deinici. pro děiníAy. Vyrábě/í tyto 
Aumanni prostředky pravě rak, asi /ako ŕrakŕory. Směšné 
co? Zapícka-íi někoko na prson, /e ceiý vyděšený. Vždyr 
/sem ro sam zak;;s;7. Vyra7;é/'i ranky, aniž &y &ěkai 
/im mraz po zadeck a přece /ak snadno mu po nick 
maže &ěžei rakový iank. ^ni se nenadě/eš. Aíenší 
nebezpečí /e pro ŕy, kieří zäsiava/í v zázemí, ran: se 
amíra pomaie/i. /Ven;aš-H co žrar. pak ovšem příiiš ne-
zesíííš fodp;;sľ/e mně mo/i vnigarnosiA Ó. /a se na řo 
pamaía/i doceřa /asně. Pak nemažeš míří jiné rěio. 
ckapeie? Tady začíná ia soavisiosr. Ne, /á nemokn 
„soko/ovai". dříve mně řo byio protivné, nyní to nenávi-
dím. . .áno. nenávidím to, protože nenávidím váika. 4 
zase ta zatracená souvisiosf. 

7eMá /sem ván; neodporěděi na vaší rada. Číttím tak 
dnes veře/ně a prosím, &y /ste odp;<sí;7. že n;'My váš 
návrk nenčiním ska/kím. 

S patřičnou úctou Bur^ek. 

HeivěĚší výběr 
m á 

„ t a m a d a 

š a í a ř í h o v a ! 

Pan MuMí Tám zaháia! 
chodit v nedostatečném úboru. 

KAMARÁD! A KAMARÁDKY, 

n e m á t e t o h o z a p o t ř e b í . 

OBJEDNEJTE SI U NÁS 

místo 70.— Kč 

te!# $M€h za Mí M — 
K A L H O T Y Kč t8.— VE VŠECH BARVÁCH. 

NAHODILÁ KOUPĚ. T R I Č K A W I L L I A M S 

OD 7.— Kč. NOVĚ DRUHY T R A M P S K Ý C H 

K O Š I L VE VŠECH BARVÁCH, NOVINKA, OD 

23.— Kč. — POUZE U FIRMY: 

IHMNSRV ZŠVOŮ 
Žižkov, Roháčova 7. 

Libeň, Primátorská 601. 

— Pro íafíčAa Íirr rumu, aíe máře 

/íašÁM Jo6ře vypMcAnoHí, ťona ^ ní ^yřc 

včera Uoffa/ 
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d r b y z o s a d a č M M d r ů 

Nové osady: 

P l z e ň . Z Božkova oznamuji kluci 
novou osadu „Rejpalů". 

Druhá z Plzně „Silniční vlci". 
Ze S t r a k o n i c se hiásí osad^ 

„Rudý piamen". 
V H o d k o v i c i c h u Liberce 

osada „Rudý biesk". 
S e v e r oznamuje novou duchcov-

skou „Kowu-rag". 
Z H e ř m a n o v i c ve Siezsku se 

ozvaia osada „Stalingrad". 
Mor . O s t r a v a hiásí osadu 

„Bounusů". 
V O l o m o u c i zaiožena osada 

„Port Artur". 
D u c h c o v se zuřivě probouzí. 

Opět nová osada „Tahit'". 
P r a h a oznamuje taky jednu 

KAT. (Ktub amatérů trampů). 

vy silniční kamarádi! 
Každou chvíli Še někdo z vás ozve, 

potom v některém dalším čís!e čteš 
eště jakous takous ozvěnu a potom 
zase konec a začne se znova. Tak, 
kluci, už do toho musíme řachnout. 
Myslím, že pro nás není potřeba 
žádnejch příprav ke slezine. Žádný 
zaopatřováni jídel a noclehů. Tak 
stačí, když si řeknem tam a tam a 
tolikátýho a ukážeme, co se nás může 
slézt bez kecání. Navrhuju 5. a 
6. července do Kostelce nad Černými 
Lesy, a to proto, že do okolí nás 
chodi hodně, ale do Kostelce přímo 
málo a mohli by jsme tím získat sym-
patie toho města, které ještě neví, co 
to naše hnuti vlastně je. Pod Kostel-
cem k Čes. Brodu je krásný údolí, 
které by se pro naši věc báječně ho-
dilo. Říká se tam na Trubech. Když 
se zeptáte na Trúba, hned vám to 
zdejší lidí povědí. Myslím, že by tam 
nescházel ani Toulávej Mirka a jiní 
dobří kluci. Tak si to já přeóstavuju. 
A teď, jak si to představujete vy. 
kluci? Navrhujte třeba něco jiného, 
ale prosím vás, af už něco děláme a 
rychle. Ne abyste si to, kluci, zpletli 
a navrhli celej lavór. 

Zdraví vás počestnej tramp 
Rýza. 

Moskva nemá již na emisary, 
České Slovo se teď takhle baví. 

1 přišel jeden člověk ke kamarádu 
Tomovi z Bludnejch Duší. A prej.. . 
„že se vám časopis .Tramp' nelíbí, že 
ne, že je tam samá politika, že jo. a 
že je váš šerif českým socialistou a 
. . . nabídl cigaretku, trošičku usmí-
vaje se, připálil a líbezně pravil dále: 
„my chceme zavést v Českém Slově 
trampskou rubriku a tak chceme, aby 
nám i trampové ze severu do ní psali 
a že nejste spokojeni s .Tram-
pem'..." 

! Tom oči kulil, že by tramp ne-
byl spokojen s „Trampem"? pravý 
tramp vždy! Nu a panáček trefil na 

pravého trampa. No, ale vykroutil se. redakční 
že prý jen tak po zdravíčku poptati 
se přišel a že napíše, do osady na 
potlášek se podívá. No a . . . máme 
mu vyřídit, že Bludné Duše horoucně 
jej očekávají s otevřenou náručí! 
Zda pozvánku přijme?? Tome, jsem 
zvědav. Bluďas. 

K a m a r á d í ! 
Navštěvujíc pilně restaurací u „La tu tě " , 
Praha 11!.. Újezd 32. Dobré pivo. levné a 
dobré obědy a trampskí společnost. 

Kamarádi! 

Dnes je sobota, 6. června, a za-
mračené odpoledne. Večer — už i a 
chvíli budou nad Prahou bzučet stro-
je a ukazovat svá kouzla. Letadla, 
naděje budoucnosti, dokáží vám. že 
by jim bylo hračkou v malé chvíli 
shoditi na jisté místo několik bomb 
a zničiti vše do základů. Kamarádi, 
přijde spousta lidí, kteří budou s ob-
divem a nadšením pozorovati ono di-
vadio, přijdou lidé, kteří budou tles-
kat, když slepá bomba ve vzduchu se 
rozletí a bude domněle šířit hrůzu. 
Přijdou lidé. kteří zapomněli, že ta-
táž bomba, která je před několika 
lety připravila o přítele nebo příbuz-
ného, může brzy opět hledat si oběti. 
Nepomyslí, že svět tíhne k okamžiku, 
kdy dnes jen názorné prskavky pro-
mění se v pravé smrtonosné střely a 
budou umíráčkem pro toho, kdo se 
jim dnes večer třeba bude obdivo-
vati. Kamarádi, kdybych byl tramp 
nepolitický, sed! bych a napsal do 
„Našich Osad" vzletný článek o po-
kročilé technice našeho vojenství, při-
pravil bych kíuky na nutnost před-
lo jenské výchovy 

Kamarádi. 
jsem však, bohužel, trämp politický 
a prohlédl jsem tu faleš života. Vím. 
že jest vás již dosti takových, kteří 
patřičně vidi věci na kloub a vědí. co 
se děje, ale. kamarádi, jest vás více 
takových, kteří žijete v naočkova-
ném, jednostranném a falešném pře-
svědčení. Vám. kamarádi, platí dnešní 
můj neumělý článek. 

S pozdravem a „do paďourů — hej 
rup!". Šíp. 

Padesáté upozornění: „Osadní pošty" máme 
na 5 říseí, mimo těch příspěvků, které jsme 
vyloučiíy pro zbytečnost. Pomněte, že deset-
tisíce čtenářů rozhodně nezajímá, kdo jste se 
kde mohl vyspat a kdo jste kde nedostal t.a-
jíst. Když si to uvědomíte, odpadne jistě mno-
ho rozhořčených dopisů o neuveřejňování pří-
spěvků, které dělají z „Trampa" věstník. Jc 
dnes v naší drahé vlasti mnohem více věcí, 
které zasluhují vaší pozornosti a zveřejrění. 
A co fóry? Vždyí z vašich dopisů táhne sen-
timentalita jak z ..Našich Osad", nebo z „H\ěz-
dy" . Či snad tnysíííe, že když ,,si lehnete na 
trávníkový koberec před vaši chatu, stulenou 
v klínu Zlatě řeky v Odolí Tisíce Nadějí", že 
vás^ nesebere četník a nenapaří 30 Kč pokuty? 

Klacek, knížku mi zašli a pak uveřejnili. 
Zdravím, jacard. kluci, nechte toho hádání a 
pracujte společně. Kočko-dan, poslední bylo 
slabě, tak se koukej polepšiť AL. E.t. slabé, 
ale pokračujte, slovenské příspěvky potřebuje-
me! Sávo, „Cestami života" příliš dlouhé. 
Vorlas, vzpomeň si. až budeš zase psát, na 
censora! —rek, to o té chatě neuveřejňuji, ale 
nemám tvoji adresu! Co děíaj vtipv. drahý 
-reke?! Habán, nehádejte se o jméno osady, 
na tom nezáleží, ale záleží na obsahu! Šerii 
z „Wik ingu" , když píšeš „adresa v redikci" , 
tak ji také musíš udat! A potom: piš perem a 
po jedné straně! Marosi-Bratislava, adresa je: 
Jesenského 17, Nitra. Kap. Lash. člověka, který 
zradil kamarády, nebudeme tahat zpět. Na 
druhé straně shromažďují se všichni, pro které 
nebylo u nás místa! Ferry z Běsů. censůra! 
Kingsbay. nebudeme a nemůžem s každým ta 
kovým chudákem polemisovat. A potom, je to 
časopis pro bíbliofily. Avionek. strašně zby-
tečně dlouhé a potom: piš po jedné straně pa-
píru! Vodní krysy, je to osobní. Láda-Opuště-
ná, také! J . Novák, slabé, po jedné straně a 
perem! Brandy, „Národ" by si přečetl akorát 
censor a vtipy jsou slabé. Polepši se. Old šerií, 
slabé, fóry! R. Jandiková, čas. vychází pozdě, 
proto ho dostáváš až v sobotu. V brzku se to 
zlepší. Zdravím. Těší mě, že jsi už konečně 
„věř íc í" ! Cody z Texasu, příliš osobní. !ch:u 
to je zbytečný článek. Čígr, to už je lepší, po 
kračuj. Noha. jenom ne poetism! Děda. po-
slední bylo nějak slabší. Že by čundr? 

g !n memoriam Adelaida! 3 

Oznamuji tímto jako poslední šerif Ade-
laida, že naše osada se rozpadla.' Pár kíuků 
stavit Juka jezdí se svou squaw až odpoledne, 
Asketa honí mašinu a slavný náš kytarista Bo-
gan se honí taky po execíráku. Byli jste, kluci, 
dobrý, ale nevydrželi. Budu. kluci, dlouho 
vzpomínat na Vás, na ohníček, na kytaru a r,a 
krásně večery, tam, na našem tosvátném 
kopci! Kluci, zůstaňte ale vždycky dobrými 
kamarády. Ahoj! Za naši osaděnku: 

Macendy. 
truchlící a zkrachovaný osadník. 

Kamarád Häusler z Mostu! 

Fotky jsme dostali, jsou fajn. 

Osada Potěmkin. 

Dědo, ozvi se nám, jdeme za tebou! 

Leíty a Redden. 

ZáMite 

jen eidiovy M z e n á ř s h c 

w ú r o B K y a 

h o n s e r v p ! 
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B R N E N S K Á S T R A N K A * " " " " * b y n ě ^ i s R ý T O V 

jaká bude práce t o.v. na tiskové frontě? 

Kamarádi! 

Dlouho trvalo, než jsme si upatlali náš vlastní časopis, našeho „Trampa"! 
Za těch někotik tet existence trampingu výrost) z „Trampa" masový časo-
pis, který dnes čtou desetitisíce kluků a holek a který v jejich hlavách 
zapaluje zdravé názory a myšlenky, které jsou proti srsti padasům a všem 
těm, kteří jsou jim slovem a skutkem nápomocni. Proto dochází velmi často 
ke koníiskaci „Trampa". Každá konfiskace (velm! často věcí úplně nezá-
vadných) znamená finanční poškození našeho vydavatelského družstva. 

Můžeme klidně přihlížeti, aby censorova tužka, daná úplně do služeb 
paďourům, řádila v našem listě a tento hmotně poškozovala? Jistě, že 
nikoliv!! Jak tedy odpovíme? Rozšířením „Trampa" tak, aby jeho náklad 
by! zdvojnásoben! Administrace vypsala soutěž na získání odběratetú, 
jistě jste ji v 2S. čísle četti! Tato soutěž však musí býti plánovitě vedena 
a musí ji správně vzífi do rukou T. O. V. Musí býti vypracovány přesné 
směrnice získávání odběratelů, provedena reorganisace celkové kolportáže, 
zavedena pravidelná kolportáž „Trampa" v osadách, a to, co je v zajiš-
těni vydávání jeho nejdůležitějším faktorem: pravidelné a přesné placení 
každé jednotlivé zásilky! My, kluci, nemáme žádných iondů ze špiritusu, 
z mutějovického uhlí, z Kotvy atd. My si svého „Trampa" děláme sami! 
Proto se o jeho zajištění a rozšíření musíme také starat! Osady brněnského 
TOVu musí k této práci přikročiti ihned! Hergot, kluci, vždyf je jich již 
přes 40! Vyzveme ic soutěži osadu jinon, stanovíme Si podmínky v získání 
odběratelů a půjdeme s chutí do toho! Vždyf Brno nesmí zůstat pozadu 
za kamarády z Prahy a jinými, vždyf my jsme ve výhodě tím, že máme 
svoj! stránku! 

Dokažme, Brňáci, weekendistickým „Našim Osadám", které stojí úplně 
ve službách paďourů a jejich snažení k ochočeni nás, volných trampů, že 
my to budem, kteří si našeho „Trampa" rozšíříme 

seíetta. Do toho už jednou musíme 
řádně říznout. Co kdyby jsme sí 
udělali takovou ženskou siezinu? No, 
co myslíte? Jen si zajeďte rukama 
do paruky a vykouzlete nějakou od-
pověď, kterou svěřte „Trampu". 
Vždyf si můžeme taky zařvat; „Pane 
Kubát, i mez,' hotkama se to už za-
číná klubat!" 

Tak hoiky čundrající. nezapomeňte! 
A pište děvčata! Besi, Mrňousku a vy 
ostatní. 

A teď, kluci a hotky, spoiečně: Do 
paďourů HEJ RUP! 

Anča z Arkansasu! 

klukům a holkám 

na českomor. vysočině! 
Čtu poslední číslo „Trampa", kde 

Chrastŕtko ve svém kecu k brňákíim 
se zapomněl a řek, že na příští sle-
zine moravských trampů musí být 
kluci od Ostravy až po Jihlavu a 
Telč. To se krásně kecá, ale přijít 
do tý Jihtavy, nebo Telče, kde to vše 
dříme sladkým snem paďourů. to je 
jiná věc. 

Činíme první kroky, aby citom 
upatiali osady a sice v Jihlavě, Třešti 
a Třebíči. V Teiči snad již něco je. 
Pak máme v plánu udělat malý po-
ttášek těchto čtyř osad, kde bychom 
ev. zvolili oblastní TOV., aby tak naše 
vysočina se zařadila k osatním 
krajům, kde jsou kluci j holky již 
dále. 

Jsem přesvědčen, že je v našem 
, , , . , . kraji dost kluků i holek, kteří buď již 

Osadníci z Red Wingsu, vyzyvame ztvamm) k heslu, do paďouru he] gávno zaměnUi sobotní a nedělní 
vás k soutěži! Kiuci a díítka z Arkan- rup! maloměstskou „promenádu" zapráše-
sasu stanovili si získati 5 nových od- A co ten ohromný průvod zpět ného a špinavého města za správnej 

Tak, kluci a holky, ao práce, a TOV zapnout dvojnásobně! Chrastítko. 

my čekáme! Osadníci z Arkansasu, tak společně rozervah! To by byl ^ Jihlavy, Něm Brodu Polné Žďáru 
pan Kubát čubrněl, poškrabat se za Dačic, Telče, Třeště, Třebíče atd. ä 

Arkansas se již činí! Tyto dny do- poslouchacim ústrojmi a kec!: „A to p j ^ ^^ administrace „Trampa" pod 
šla nám první přihláška a prachy se na to podívejme, na ty sakrament- značkou „Osip". která mně dorisv do-
k odběru „Trampa", získaná osad- skej Moravě se to pocmá taky uz ^ ^ ^ ^ dám pak písemně další 
niky Arkansasu. Je to předptatné na klubat. Jo. jo. uz to tak vypada, ^v rh , ev. se seideme ihned osobně 
čtvrt roku! Kluci z Red Wingsu, ne- P. Kubát! 
nechte se zahanbit! Hej rup! 

Administrace. 

pane ku bát, morava se 

ozýva! 

Tak co, ktuci a iiotky, co říkáte to taky dokážeme a sice tím. že se 
té moravské slezine? Podařita se, nenecháme zkrotit od žádného pa-
co? lnu, musila se podařič! Vždyf ďoura!!! 
ani kamarád Rikin se nebát, že si Tak, a teď holky na program: Proč 
nohy ušoupe a stane st kratším a vás bylo tak máto na stezině?! Já 
pěkně přičundra! (po mašince, že jo?) umím jen asi do desíti počítat, ale na 
z matičky Prahy až k nám. A co, to jsem stačita, abych ty holky 
kluci, že "to těm paďourům večer při 
táboráku nalejval (po táboráku sice 
taky, ate do sebe s spolu s Chrastít-
kem. Sokolem, Tomem atd.). Tak 
jsem pozorovala, jak se některým 
zatínaly pěstě a ústa se otevírata (ne 

... , , . . ,. a dojednáme další S hnronskvm „Do 
Ate vite k uci, z^ jsme udělali p a ^ r ů a tramp-paďourů hej rup"! 

jednu kardmalm blbost. My jsme Osip 
měli jít společně přes město a trochu ' 
do paďourů ve městě zavrtat! Ti by — Co myslíš, Tome, dá se chodit 
byli mrkali. Ale po druhý, ktuci, to po tmě? pitá se Villi. 
tak uděláme! Víte, že se říká, že — No, co by ne, já nejraděj cho-
trampové jsou živel nezkrotný! Tak dím na osadu potmě. 

Neblbni, ty volečku, dyk musíš 
chodit po zemi! — A byla z toho 
vojna jako řemen! Ferry z Friendl. 

Byla vyptjenda na osadě. 
— Ferry. na co sí fuknem? 
— Na sklinku, ty bublino! Cios. 

TORNY U S M 1 6 -
a ví 
Kutí 

A M E H t C K E 
ěsl. zorný s řemeny kus 10 Kč 

Ľ potřeb; pro tramp; obdržíte nejlevněji x U JC . VtDLAŘ. BKKO-rtDFMCE. 
1900. Lékárničky z tetetiny. šátky, pitniky. pásy. stanové koliky atů. 
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MALY OZNAMOVATEL 
(Stovo ! Kč. — Po předplatitele 
a přispívatele 70 h. Tučně tiště-
tié slovo dvojnásob. Obchodní 
inserty i pro předpíatitele podle 

insertuí sazby.) 

PRODÁM CHATU v L o d ě n i c í c h 
u Berouna. Zn. 2.290.—. 

100.— Kč ZA NEDĚL! můžete vydě-
lat. Pište o iniormace pod značkou 

„ihned". 
KAMARÁDÍ nezaměstnaní, opatříme 
vám práci. Dotazy v administraci t. í. 

PRODÁM úpině nová pádia. íníorm. 
v adm. t. t. 

JtRSÁK - MECHENICE dodá vhod-
ný stavební materiái, i chaty postaví. 

Rozpočty zdarma. 
CHROMA1. HARMONÍKY. havajské 
kytary, housie, mandoiiny. veškeré 
hudební nástroje dodá výrobce 

H r n e č e k , Dejvice, Na Hutích č. 3. 
LUKY, šípy a potřeby k výrobě !uků 
a šípů kupujte u íirmy: Jan Ho r a , 

Praha !!.. Žitná 8. 

CHATY — rozpočty — dřiví, dodá 
ing. Joset Saxl. Praha Ví!., Přístav. 

Teieí. 255-03. 

KAMARÁDÍ - KANOE dodá Vám 
za nejievnější cenu ŠpSrk — Smí-

chov — Hořejší nábřeží. 

KAMARÁD). NAVŠTÍVTE MĚ! Pro-
dávám dobré gramofony a ještě tepši 
deskv za ievné ceny. Nové desky 
!a šiágry 9.90 Kč. P i h e r t. Praha !!.. 

Spáiená !5. 

BÍO SíBÍR. 

Program od 26. Ví. do 2. VH. 

BUCK JONES v sensačním cow-

boyském íitmu B Í L Ý O R. 

Mimo to: 
U P ! R í A R ! Z O N Y . 
Vzrušující sensace z div. Západu. 
TOM TYLER, FRANKÍE DARRO. 

Osadní pošta. 
tchmo z Rebelu. 

Nevím kde jsi a chtěl bych s tebou o ně-
čem mluvit, napiš mě co nejdříve tvoji novou 

Leo Jille 

z M. Ostravy t. č. neznám pobyt tvůj. Ozvi 
se kamarádovi, jehož adresu jsi si vzal v Kar-
lině. Čekám, že se ozveš co nejdříve. Ahoj! 

Brady. 

Adu Blonďáka 
7 mladoboleslavských osad nepokládá za ka-
maráda. Osadníci Alt Warku současně prohla-
šují, že jměno jejich osady zneužívá. Tom. 

Osadě „Zlaté Opojení" 
Přijměte, kluci, upřímnou soustrast k ťimrtí 

našeho kamaráda Kratochvíía. Uchovejte vzpo-
mínku na něho jako Black z ..Blackeje". 

Osada Wikingu 
děkuje všem osadám v Praze, které přijaly 
naši Mary. 

Kamaráde Karle z „Omahy " ! 

Jsem moc rád. že se's ozval. Zatím ti píšu. 
ježto mám do té Prahy kapánek daíeko. Ale 

čundrám, třebas to není zrovna na mý cestě. 
Můj dopis a adresa je v redakci „Trampa", 
tak tam, prosím tě. pošli svou adresu, af ti 
to mohou dodat. Tisíckrát ..Ahoj" 

Tramp-Student. 

Dlouhý Fredy. 

Karle z Nevady, pište ihned poste rest. Jihlava, 
kde se slezem. Ahoj! Děda. 

Ahoj, Belo z Novgorodtt"! 

Tvůj dopis nás velice potěšil. Ale jedno 
mě zarmoutilo a sice. že jsi té-čě na vojně, 
poněvadž bych rád. abyste přijuchali co nej-
dříve. Ale buďsi. Až se vám přiblíží ta blažená 
chvíle shoditi tu mázdru. první myšlenka a 
cesta musí býti k nám, kde se pije grog a r.in 
a ne roztopčin a řve se: ..Hurá, Novgorodci, 
to je správná parta, chlapík každý z nás." — 

2e máme soupeře, to už jsme věděli taky dávno, 
rovněž tak v roce 1928 zařadili jsme se do 
šiků trempířstva. Ale o to se teď nebudeme 
prát. Hlavně hošouni a máte-li nějaké díftky. 
až nastane ten okamžik jak jsem se zmim! 
shora, hezky rychle se přištrachejte, abychom 
si mohli společně houknout: „Do paďourů, hej 
ryc." Rassage z Novgorodu z Poděbrad. 

Joe Seidl, mariňák, Bratislava. 
Kluku vojenská, všichni z Prahy, matičky 

zlaté, tě pozdravují hurónským našim Ahojem 
a přejí ti vše nejlepší v čestné funkci čsl. vo-
jáka na moři. a važ si toho. že jsi odveden. 
Nám mnohým se to nepovedlo. Ač, věř, bylo 

sebe. je to trestné. Do paďourů hej rup! A táíe, 
choď se koupat jedině v dostatečném úboru, 
když máš tu vodu tak blízko. Ahoj! 

Kamaráde, vzpomeneš si na toho vand áka. 
který tenkrát na podzim prospal noc ve sto-
dole s tebou a který v neděli čupajdil do Ně-

takových kamarádů by mělo býti více? lome 
dnes ti mohu řici, že těch kamprádu, o kterých 
jsme tenkráte mluvili, je dnes hodně a 

však víš to jenom ty. Lůďa. 

Osadě „Toulavých Srdci" ve Vojnově Městci. 

Kamarádi, našel jsem náhodou v 18. čísle 

„Trampa" oznámení, že jste utvořiíi osadu 

..Toulaných Srdcí". Chlapci, naše osada téhož 

tedy, byste si změniti jméno, aby nedoch 'zeío 
k nepříjemným záměnám. Oznamte r.átn 
v ..Osadní poště" vaše rozhodnutí. Ahoj! 

Za osadu ..Toulavých Srdcí" šerii Hazard. 

Kamaráde Obrýlený Vlku z Kolína, 

prosím tě, zašli mi svoji adresu. Děkuji ti za 
dopis. Ahoj! Smoke, Soběslav. 

Osadě „Gumarad" ! 

Děkujeme osadě „Gumarad" za upřímně 
přijetí na jejich potlachu dne 2. května. Za 
osadu ..Kamarádi" Jimm a Joe. 

Ahoj šerife z Adelaidy t. ř . v Č. Budějovicích! 

S velkou radostí jsme četly v č. 11 ..Tra:n-

jsme myslely, že jsi se někde naboural a že 
tě zavřeli. Odešel jsi od nás před půl rokem 
a nebylo po tobě ani slechu, proto to dal Ma-
cendy do „Trampa", ale Ty jsi se neoz/at. 
Osada lkaía a po delší době zvolila si nového 
šerifa kamaráda Bogana, který v březnu ode-
šel sloužit vlasti. Proto tě, šerife Adelaido, 
srdcervoucně prosíme, přijď mezi nás, nebo 
máme obavu, že se rozpadne naše osada. 

Ruda a Lejdy z ..Adelaidy". 
M mi na adresu Růža Dvořáková, Praha 

VHt., Kaplířova 14 a přtjedeš-li do Prahy, 
nezapomeň na tuto adresu. 

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

cerna". 

STŘEDÍSKO TRAMPC — Bartůněk, 

Měchenice. 

MALY OZNAMOVATEL OPATR! 

VÁM VŠECHNO! 

Silničním a samotářům! 

Kluci, oznamujem vám, že tento měsíc se 
bude konat 1. slezina silničních. Připravujte 
se. Místo a informace příště' Ahoj! 

Dlouhej Fredy. 

Louny. 

Ahoj. kluci, z osady Krkavců. dík za chrá-
pandu a baštu, volá Fery Bili z Budwajzu. 

Hobane! i 

Kamaráde! — Čas prchá — zpomínám r;*d 
na ty prožité chvíte tam v horách — tam róz-
uměii sme si oba — aíe osud nás roztrhl 
v jiný kraj — a znovu se bít o kus chleba — 
a osud mně vnutil jiný směr — a jiné názory. 

bez politického přesvědčení — nevěnoval sem 
pozornosti tomu velkému boji — celé té děl-
nické masy proti mocnému nepříteli — kapi-
tálu — kdo mě donutil, bych já dnes smýšlet 
jinak a šel v řadách těch, kteří proti kapita-
lismu bojují — nikdo — sám rozum a oči mě 
donutiíy, smýšlet jinak — samo okolí, Kulem 
něhož žijí a pracují, dává mně jasný pojem, 

hrozí těm, kteří tě bezohledně vykořišfují — 
a nakonec berou ti to poslední, tramping — a 
ty mlčky a pokorně shrnen jim musíš sloužit 

hazov. Proto nenávidím ty, ktéi^í bezohledně 
nás vykořišfují — a majíc na starosti své pře-
cpané žaludky a svoji kapsu — oni sami ná-̂  
ženou do řad těch, kteří proti nim bojují — 

umíš! proč! píši tobě! tisknu ti ruku! Ahoj! 

Dandy. 

Same! 

Hošoune. co je s tebou — prečo mi ne-

sdělit, že Ade!aida se rozutíkata do všech 

hromady! — Co je s tím kšeftem? Tak se 
brzo vozvi! Ahoj! Dani;-.* 

Kolínským! 

Děkuji, kluci, že jste zůstali a nestal, se 
tím, čím Franta Šfastný. Maudits. 

Tajfune! 

Dějí se mnohé věci o nichž nemáš nej-

rejpni tam do tvých kluků, af něco dětdí. 
Či snad také — ? Maudits. 

Ahoj, Prostějově! 

Kamarádko, která jsi byta na moravskě 
slezině, ozvi se do Trampa. Stýská se tomu, 
čo s tebou seděl u táboráku! Napiš, kam ti 
možno psát! Jim. 
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To Vám řekne každý kupec, že je 

„Perfekta" 
nejlepší drštkovou polévkou vůbec. 

Žádejte všade jen „Perfekta", 
1 bal. 3 velké porce za Kč 3*—. 

Co &rečíš? 

Afe, Karef je voJveí/eneý. 

Pro ro řvár nemusíš. 

Â o /o^ a/e ooJ pořtca/fů. 

— še!e — 

Ten #o& nereÁt uo níÁ:om ješíě špatný 

síovo. 

— TVo čfyz oon m/auí furŕ jenom 

t?o so^ě. — še/e — 

osadě „neutrálů" 
Jelikož jste přesvědčeni, že mezi vás nepatříme, 

protože se stavíme za časopis „Tramp", vystupujeme 
z osady, která dělá „nevědomky" náhončí paďourům. 
Za druhé proto, že věříte spíše nějakému Sokoiíku, 
který vám řekne, že vám děláme vostudu, než nám, 
kteří jsme vás považovali za kamarády. Samozřejmé 
je, že skládám svoji funkci šerifa, kterým můžete udě-
tati nějakého bratra skauta, nebo „stařičkého trempa". 

Přejeme vám v daiším patfourském podnikání mnoho 
zdaru. Ferda Krupička, Bonza. 

Dva komunisty zkažení. 

Pochutnáte s!, vezmete-H s sebou na tramping 

Pieringovu dršt kovou 
polévku v kostte. 

Žádejte všude. 

Cena kostky na 3 vetké porce Kč 3.—. 

KAMARÁDÍ VELKÉ HUBY 

bob z osady hurikán v údolí obrů na 

zlaté řece, člen redakce „našich osad", 

cestovatel, spisovatel atd. 

dopis číslo 2 
Bobe z „Hurikánu". 

Ty hastroši, až budeš po druhé chtít polejvat ktuky, 
tak nezapomeň připsat, jak si breče! jako žetva na 
našem konsuiátě v Cařihradě, když ti by!o ouzko a kde 
js! před tím Honzovi vyzved! jeho dopis, abys ho jím 
kompromitova!. 

Již dříve jsi psa! do časopisu „N. O." o ňákým box-
matchi v Sofií, to se ti asi zdá)o, když jsi spa) pod tím 
vagonem. Těch !S0 Lir jsi nemuset tady nechávat pro 
„Jerriho Morgana" (který vůbec neexistuje). a!e mě! js! 
raděj! zapiatit Lir 4.70, co js! prožra! u „Srba" a ne-
zapiatit. Až pojedeš do toho „Kapského Města" (???), 
nespotéhej se na vyžírandu, tam na cestě nejsou „Me!i-
charové", kteří s dají dva měsíce vyžirat. 

Pojedeš-)i, tak nikde nikomu neříkej, že js! pražskej 
tramp, nýbrž „žurnatista a spisovate! báchorek" pro 
kojence. 

Sen cok biiyk esek. 

Duben, !stambu). Lasička a Kučera 
z osady „Batation". 

dopis číslo 3 
Bobe Hurikáne! 

Čett jsem náhodou tvé cestopisně články v „Našich 
Osadách". Je mi ouptně jedno, co jim tam k přečteni 
servíruješ a čím je houpáš, ale nejde mi do hlavy, od 
kterýho spisovatele vydáš knihu: „Cesta Asii". Že bys 
to psal sám? To by byt kumšt. Milý Bobe, nezajímato 
by mě, co dětáš a čím se chlubíš, ale škodí to trampu 
vůbec. Nechovat si se v cizině vždy jako řádský tramp 
a není tvoje vetikáštví na místě. Víš dobře, že jsem se 
setkal s tebou v Cařihradě, když vás s Hadžim z Haidar 
Paši poslali šupem zpátky. V Asii byľs akorát tu 
chvilku, co vás řezati, když vás nachytali u vtaku bez 
vorta. A to si toho totik prožil? Já zrajzoval tisíckrát 
vic, když si nám z Batkánu v největších mrazech utek 
a přece nevydávám memoary. Myslím, že bys neměl 
přece totik potejvat. Musíš mít prsty cetý ucucaný. Tu 
knihu ani ti neradím vydávat. Bude s toho kanadský 
žertík. Tonda z cizinecké tegie. 

Bobe z Hurikánu, 

Až půjdeš na čundr do Kapského města, mohu 
t! dát adresu jedné staré panny v Trhových Svi-
nech, kde bys moh čundr příjemně z trávit. 

Valda z Okťábru. 

Trampové kupuM 
pouze m t čch H rem , 

které inserui! v „TRAMPU *. 
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Do konce června můžete sitt 
kotem Vašich stanů 

(rampshou hwčMnovoH smčs, 
která kvete za 7 neděl po výsevu. 

Batíček na 5 m" Kč 3.—. K dostání u firmy 

semenářský závod, Praha !., Haštalské nám. 12. 

Spojené trampské osady 

Hawai, Gumarad, Song-Boys, Hlemýžď, Kavkaz 

pořádají 

v sobotu dne 4. července Í93Í 

v restaurací Kotoseum v Edenu 

T R A M P S K Ý V E Č E R 

Na programu: Nové písně z osad. — Trampská scéna. 
Účinkují kamarádi z pořádajících Osad. 

— T A N E C — hraje J A Z Z - O R C H E S T E R . — 

Kamarádi přijďte všichni, i Vy, kteří chcete ieti večer, 
pobavíte se s námi a ráno pojedeme společně do osad. 
Pro chlebníky, torny atd. bude připravena místnost. 

Vstup do Edenu voiný. 

„Kamarádi, tedy do jednoho at jste na fleku"! 
Přineste s sebou vtajky! 

Začátek o púi 8. hodně večerní. 
Vstupné Kč 3.60 vč. zem. dáv. 

S hurónským Ahoj spojené Osady. 

Zůstaňte v so&ofa a v neJéft v naší 

česAé, zíafé a srou&žaíé Praze/ 
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Při stavbě chaty: 

— Pepíku, přines ňáký malý kameny! 

— Tady máš jeden veíkej a běž si ho 

rozměnit. Mongol. 

jVíarie jKikcšovi 
obchod e lektrotechn . a sport, po t řebami , 

Pankrát - Benešova 80 n. 

Při nastoupení Jiřího VIL na trůn biahopřá! mu 
za jisté skotské město plukovník Mac Leaď: 

— Nech f víáda Vašeho Veiičenstva trvá tak 
diouho jako slunce! 

— Chcete, aby můj nástupce panova! pří svíčce? 

hra na „redskina" 
Nejdříve si zhotovíme „redskina", t. j. vybere M neí-

včtší osadník. Potom se osadníci jemně roztrouší po 

!ese a „redskin" běhá od jednoho ke druhému, veseie 

tritkuje: „Hurá, hurá, puč mi bůra, to je túra." Může 

při tom též poskakovat po větvích stromů a napodobit 

nenápadně kanárka. 

Pak se nad ním některý osadník smi!uje a půjčí mu 

bůra. 

Na to „redskin" jde do sousední osady, omiuví zdvo-

řile a slušně (dle dra Jarky Qůtovského) osadníkům 

svoji vrozenou kleptomanii a vykrade jim chajdu. Potom 

se vydá na čundr, postaví si stan u lesa, v němž po-

řádá orgie s kytarou bez oddacího iistu, pěje nemravné 

písně obsahu neslušného, chová se hlučně a výtržně 

bez sokolské legitimace a opisuje fóry. 

Přirozeně přiklusá ihned četník, vezme mu bůra pro 

nedovolený táboření a odvede „redskina" do šatlavy. 

Ze zbylých osadníků se vybere další, který dělá „red-

skina" a hra pokračuje stejným způsobem, shora uve-

deným. 

Až se celá osada dostane do basy, vyprávi „redskin 

L", neboli originál, svoje „nejnovější anekdoty" žalář-

níkovi, načež tento jim bez odporu vydá klíče a zhebne. 

Tak se celá osada dostane zas na svobodu a příští 

neděli se může hrát znova. Po několika nedělích všichni 

osadníci zkubáti, načež se odeberou korporativně do 

Bohnic. 

Sport Lesatov 
PRAHA H., Vodičkova 23. 

Hlavní sklad americké hygienické obuvi tramp-
ské. značky ..Hood" — od Kč 19.—. a veškerých 

potřeb pro tramping a camping. 


