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sv. parlamentu
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Hurvínka

popeleění středa

Eduarda
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sv, Udržala
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Pátek

Sobota

Neděle
Pondělí
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Breitfelde a Daťrka
pikola a páíi

Zelený čtvrtek
Velký pátek

Bilá sobota

HoD Boží
pondělí velikon<lční

bere se

dilá .. jen do Iz. hod.

nedělá se nic

iimečně se dělá a bere

svátek - nedělá se

zaše se nedélá

dělá se jen dopoledne

vůbec se nedělá

nepracuje se, ale bere se

nemaká se

zasvěcený svátek

státem uznaný svátek
ve státníchl veřejných, soukrom ch

|úradech r továrnich se , epracujeil

I pracu|e se i|

|dělá ,. pouze aop., u... ,.||
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všecirncr zlr,řerro i|

srátni svátek - nedéli ." l
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nic sc rred.\lá 
l
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vyplácí se 
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státni sv
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státní svátek

den roBOTů
svátek fousatejclr,

bere se
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líamatádi nfrm Díši , ,.
Ka.naaád,i!
Tak tby,ch rťaké rád něco ř,ek' k tomu Inglrnaycrově člán-

ku. Také jsem chtěl něco takového u,ž nap-sa.i - a]e nt.
zhylo rni než přikývnout k tomu.

Je tto pravcla, zaéinaji nás kupov,at - chtějí nás lloz-
strkat clo ,škatulek, zasvinit tirrL, že by utvo,řili nějakou
ka,stu tlanr,p,ských,,r,epresentantů'', oějakýeh,,horníclh
clcsetiti-síc". - I(arnarácli, to bv bvl skoro náš konec!

Slyšel jsen, že lby sn,ád,eškoililo representova,t na,še
hnu,tí přecl ,,naši" ver:ejností. Pozor 

- 
,což mez,nátrle ,.naši

počesttrou a. ů<lidnou veřcjnost''9 [_]' ní ěelrat úspěch9 Nc,
to jc prostituce kamrrrácli, ,ta ,nejhoi,ší prostituce!

Nakašlat!
Ano, upřimné je ,slunce, silnice, r,od.a, hory, ltáborák -a snacl i kamarádi, 

- A řekněte, jak bychoIn tohle r,še
cla]i dohronraťly s naší počestnou ,veřejnos.tí ?

'Tedy rtisí,ckrát: na]<ašlat! 
- -Ale ty,,fofry" to je příliš lákavá věc. snarl tak tro3hu

z toaby po tom rse naši kamarácli prodávají. 
- Mysli}

jsem ltéž nra aěc,o takového - udělat aějaký tranrpsk;ý,
meeting 

- třeba ještě rteď, v zině ve Vinohradskérn di-
vaclle, ale kdyl .i vzpomem,u na ty ,padlourskó ,ksichty v
ki,e,slech, ,tak 

- 
iale :restoji to .za madávání. To by za,s

nebyl ,,náš" meeting, to by byla a:-rs jen prostituce.
Nezbývá ,tcdy opravclu níc, než,čekat; za,tím vša,k iby-

chonr sc mohli někcly za éas vždy sejít ,a pohov,ořit si o
tom. Vžclyť je těch trampslrých p,oeťat zdc v Praze jis,té
dost, ktcří by si rácli o ,těch s,vých žalech a p,odo,bně pro-
mluvili. A ztle v rec]akci by snacl ,rrpekli nějakou ,t,u schťlz-
ku - 

jó, ,což kdyby se ta trampslrá scéna, pak opravdu
l aroclila.

Pište o tomhle kamaráili 
- - -V Praze, prosinec 1929,

Franta Ťunc]ra.

o
,,Ptopagace"'

I( Inglmayerovu ,ělánku v min. čísle na tomto nrrisiě.
,,Camps P,oysl'r rrMotlova parta.''1,,Trarnpský sbor''1

,,Trampské trio" a,tcl. vylojilo se ,v poslcc],Dí době a rázem
rozvíři_lo h]ac]inu trampského života ve městě.

Po ,úspěchu prvních vcčcrů tťampských pisní napsal
jeclen plátek, že je to dobrá :pr,opagacc trampingv a že
jí pravclěpodobně tra-rnpové vynživají. Nač 

- 
:raě potře-

buje tramping propagace, to nochápu, vžclyť oejlepší jeho
plopagací je pi,írocla, která nevyclává ani letáků, ani ne-
pořádá ,schůzi, ,rrýbrž otevře §vlou náruě kažťlému, kclo jí
chcc porozumět.

Pěkná propaga,ce mezi těmi paďoury, kteří vidouce v
trampské písni nový tlruh zábavy pro své pitomé nozky,
t,voří hlavní káťlr publika.

přihlaste

Praha

škoda těch krásných písní, které
l,ótši,nč pámů redak,to,rů Iněštáekých

byly
Iistů

kdysi sprosté
a ,tím i těm.kteří ťlaes je ,ohoclí poslouchat.

Ila.m4rádi poaor! Neclejte se oklaulat prázthlftn apla,u-
sem, aenechte se ukolébat přívětivo,rr tvari maStactOho
pubtika a,_ lechte té propagaee ťlokrr,cl je rčas. Uvažujte, že
j,ste .nový-m atlroj.enr Přijmů různ]fon vykoř.isťovaiteiůrn,
k:t.]{_- již_ ,rrcstačí, že vás ,vydírají ;ve vaĚí práci, rrýbrŽ
chtéjí z vás rrríti zi,sk ještě ,tíruto způs,obeml
_F._oTě |,oho je zde je,ště jcclna věc. Tra,nrpo,vé jsou pa

užíváni j.,"Ťq ,lqtálo'1 prrblika i v divatlle. Ťramp, którY
óte :ra pla,kátě ku př. [Motlova. parta, ehytne se ^na ,ťb á
jd9. Co tam uslyší9 Ott party, ocl níž ,čeká tram,pskou věc,
uslyší r,ytmodeklarnaci, re,citaci, která je sice pomrěrně
clo],lrá i tlob,i,e n,tlstudovánY. ale neŤná s ,trampin§enr lic
společného.

_ T,rarnpské jeviště. tranpská scéna - skvělý nápad.
rn_glnlayere ,ďíky za tněj ! O,všem č,istě v trampsir,"Ýcrh
rukou a to ,tlobrých iso]iťlních rukou.

Ildyž jsme,naš]i taJenty písničkář.e, preč bychom ne-
našli talenty clr,arrratiky, re,žiséry, heree a j.

Jcle jem o ,to zaéit a zaóit opra;vilově. [iclyž ,trampské
urnění, tak lpŤo tŤampy. Při ,tlotlré ,vůli dokážěme vše.

P,(lza. re,il.: Jen houšť podobných clopisů. Plavda ne-
může šlroclit. A kil,o má $eště ,zájóni o tr:amps,kou ,scému,
ať nárrr 

. píše !

o
Milostivá paní redaae! Ahoj!
1r 19. numelu Trampa psal Ingl,rrrayclvo trerrrpskej

scéně. A na kolec byla výzva, abyslme v,o tom uvažovali
a psaii. Taxem teda uvažoval a píšu. Tendleten nápat
sem nměl uš letos v létě. Tenkrát sern se chtěl vo tom f
'Ir.ampu ,zmini:t, ale pak seil} na to zap,ornněl. Áš poslc,clní
tlsp_ěehy ,trampskej písnióky na póclyjích přednícň pražs,
sálů mně přesvětlčily, že by se vopravclu nryšle,nka ti,amp-
skej scény dala uskutečnit|

časopis uclěIal pro traqp,s}ý hnutí m$c! A co memůže
uclďat časopi,s - u.dělá ,tyjátrum. A teprf z ,,prken, ,kcrý
znamenají svět.', m,ohl try rse úspě,šně ciokon,ěit hoj proti
všemu ,p,aďourství, Já §em pro ,tr,ampskej úyjátrum fiemi
hlasy! !! Váma

- Paní Malinou-.á mantinka oás nechá prosit, abyste jí
t.osLala, ten rolnán, vona bo cbce vod ní zpátky paní Ku'-
drnot:á, co bo má půčenej t,od Kalinů. nepih Xll;nů ho má,a.rátit Tondoz,i Tichejch, aby bo mobla' Lojzina Ticbejcb
dát tomu s,ujmu nastálLajícinl, poněaadž aon'ho musí arátit
uz d,o Rnlbovn"ý,

-. Řekni ryárlin9e, že jí ho llrátím bned, jak ho dostana
zpátky wd B.erdyšky,.jen co se ta zeptá a NÓaáků, jestli jim
bo už Horákouic llrátili,. nebo, jestli ho snad maí eště'ty
Koulollic ze.Zižbo1,1a, kerj bo pait;ti nail-u řor:"oioilĚj-'"
z Motold dyž ležel u nemocnici, nebo jestli ho nemá'eště
ten veltr z nemocnice, co bo mě! aod toho Varr.lažolsskúho
aypŮjČenej. -kararo-

Itríminalni magazín
ie napinavé ěteni pro Trampy.

První čís|o vyjde l. ledna 1930.

lun Iíř { il lTlx,í,iTňŤ[lilifr lgn fiř 4
Fředplácí se na rok 44 Kč, na půl roku 24 litč.

se ihned adm. čas. Krim. magazin:
II., Karlovo nám. 15. Tel. 43300.

Rotnllr ll. V Praze, 3. ledna 1930. Kč l,-

F- W-
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- lá sem Josef Novák, klempíř.

- Jéžiš, to je náhoda, já takY!
- Vy jste taky klempíř ?

- llé,.l" takY JOSeí

- mn žrnn lr u nnlřll.

- ffill Tl íilnTutxlu.

- nřnutu.

- n ]nfi ilt0un0?

- ililfl nllKu.

- ?!|? --

ulte, iaký by byl pro politaity neihorši pane censore, je to bílý,

tre§t za tó mrlát-ent do lidil - - máte to pod kalhotama a zaéiná

_NeChat ie mašlrovat z lnvalidouny to pr.... . co je to?

přes Ušenorý do Dússeldoríu! 
je-tu"nl?o'iloveite 

tuŽtiČkrr'

t]tlite] vyklátlti: ..Předlrorra 1lrrl1 -
zttarttená, titnoho, více. \a 1,iíkl;rrl prosím vás, nevíte kde
;r rr l 1,1cclrttili;r. p rl I y gunrir,, 1r tr l \-
grafie." A vyvr.liáiu".oi"iii:ňi, l,i|,,,,]l,,, ie Celetná ulice?
,iinak clo}lrélro kluka, Pet-rir]kil Nulrcjla. ' 

- l t_ __! L___
].'Ř;k;i;iil;'itpiJři,; p?"i,.i, "cii.i, To bude asi tam cé
;ííhl ť.'.Ť]",::,,í]oi,ň,iig'"Ýšlj. " Letná. ctibor

- Pane profesore, iá těnn cizím s_lov_ůq! příliš
nerozumím, prosírn-vás, co ie to p_rincip_?

-Princip 
-s-tudente? PrinCip ie konsekve_nční

negace, kulminuiící až v absqrdním qta§onismu
vtČi vŠemu reelňímu nazítání na positivní resul-
táty a ieiich další eventuality. Kley-rvest

- Tak sem potkal Vlastu. .. - Bobe, p*odívei se, co to
- Kterou? mám na tváři?

CÍlbo ho I ie nepřitulemlidstpo. C[le
ií6 lKrístus baacl, ,,l[I)í[uíte sDé fle-
pťór<le|"

Pane urchni, dua koňrky!

d.ělejte to jako já.

chcete-li si korrpit lrorlirry s kukačlrtlrr, rlolrrá.
krrpte si ale hoclirry llez lirrl<ačkv" kt&ejttl si k rrirrr
sarni,

a.u.še.tříte.

lrrátr,-li cltttť tla llílrlrr kávrr, rlrrllrá, tIlljtt: si ale čler-
nolt, l)ozvet(l p.rlla cellsora, ally viirrl na rri rlejchIlrtl,

trttšet.říte.

r:lrcete-li lrotlit korrrrtrr rlrl Frrrllt,srr" rlrrllrá.
lr<lrl'te ji raději rlo karrálrr,

rrtt.šetříte.

clrcete-li vyc[ělat lrodně 1lerrěz? tak snězto rrěcrr
stří|lrného, vyrlěláte rrrěitě lTodlrě penéz,

rrttšctříte.

r:lrcett,-li st, stát člettt,rrr
It teckýrlt llalrditlátlrárrt
stat't ttl sr, rallikálním"

u bLbt: j lnt.tl.ttl, stt, jně.

ligy pěšíclr 1rroti vázarrýrrr

1lrotitrrberkulosc, rlolrrá!

X/Ielich.

- n0 UOnn !r U ltlu§ll
ilfiBRr

nnilrlr. - Buriana. R.R - Stopy zašlé krásy!Lord
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ZavoJ,al mlne redakční šotek Melíšek.
,rVíš, oo je to zuřivý TeportéI?'(
,,E. E. I(ischr" odpovíťIám lakonicky.
,,Dobře, ty ,vo]e," kývl Melich, laskavě. ,,Bu,deš teťly

děJat zuřivýho reportéra. Došly mám zptávy, že poťlěbratl-
skej Michigan w notorieký toaze po aikohol,u zadal si
vo konce,si kořalny, Copak to cle? Dyk je to volstuda. tr\fy
nekompl.orrisní nepřátelé ]ihovin! "

Rozěi]eně ,se mapil Saga.víru, náhle ,se prutlce obrátil:
.,Ty ,víš, že nepiji, Ty víš, že nepijemc. (Todltl náhodou
uživálr., uštk]a nne na. čunchtr zrrrije,). Ty. Gézo. čilstý,
světlý vzore a,bstinent,a. Jsi naší natlějí. Jcď tarm k itěnr
obžerným, ,a obrať je ma, praLvotl cestu i za ccnu v]a,s,tního
života|"

Zblecll jsem. §věsirl j,sem hlavu. Oči rrri zalily slzy, r

Oh, jak ,stra,šIivé. Mezi opilé lidi, ,d0 výpar,ů kořalny,
ilo tatmos,féry oplzlých řečí. . .

Otlho.cllaně j,sern ,se zvetll. Jdu!
Té chvíle př,ipadal jsem si jak hrdinný pluko,vník švejk.
Vza;l jserrr si n,a pomoc svoji osadu, skládající ,se vcsnrrěs

z liťlí spolehlivých, prohibičních a asketickýclr.
Neby1o ťlivu, že jsern ,se obával sárn jct. \rždytl je,ciu

orlvrátit od. neb]ahého pití zoufalé existencc a liťlské
trosky z osaaly Michigan.

Za,stihli j,sme je v osaalních do]iírclr na Cicl]jrrě. .Tcdna
canoe, ízká jako nudle, šolíchír, so na r-oclě, clruhá, closrrcl
plná hoblovaček, dřepí na souši,

Poťlěbratl,ští, kťlyž nás uzřeli, rnocně zaahojovali svýnri
vychlasta.nýnri hrtlly. A hned se holealbaj ]oďkama.

.,Přip,aclá rni kéňa íáká ollzká," mrkám starost]ivě,
,,Blbe, ro,zl,rmíš prdu," gl,o,suje kapitán l(areš. ,,Ukážu

ti, co umí n,aše lojďstvo!"
Na, ta s]ova. .celá posáilka nahrnrrla se do rizkó nuťlle,

přidržujíc se ř:řehu.
Oclra,zili a hy]o to. }I,avarovali,

celá rvosatla ,v Cidlině. ,,T,ojďstvo"
Na to ,tata ráe}ala sc
pl,uje hřichcm vzhůrrr

jalro utrže,ná b$je.
Manšaft s prrst;fon rouháníIrr

z nich táhl ]otťku za sebonr,

ltlop]aval kt břehu. Jeclen

Kapitán tr;ll irotovej žebrák, jerr z něj paclat Jrrajícc.
Stál ,na břehu, houžev ,na krku, n ,vocla z něj kapala.
Ťádil: ,,Todle lá,rn ta hestie p,rašivá udělala už potřetí."

,,A lrolikrát rrž ste v ní pluli," tá,žeme se zvěda,vě.
,,N$, už asi ,třikrát,'' řekl Trantra nafoukle.
Zatírn šcrif Novák ž,dírná f,rrsekie ,a lvylejvá perka.

Díl,á .se pln účasiti ia překocenou loď.
I'lavc hezky,..,, ,ó,za,tracená, alc ncsttrí,se halt clo

ní vlizt . . ." ,1i,

Celý den nánt kluci z Michiga,nrlvvhrožorvali potla-
cherrr, A taky jo.

Kťlybychom chtďi pronést tlefinici osady l\íicilrigal,
museli bychorn, že7, říci: Tl,aška ko řa}ky.

A je to smu,tná pravda. Hlásajc nry§énku prohibice,
nar,štívi] jsem už rnnoho osaď, ale v žáďné ťlruhé nen,alšel
j5em ta,k chronických alkoholiků, jako ,ztle.

Znovu poclotýkám (a rtrohu lťlokázáti svědeotvírn) že
,nejspustlej,šínri ,clušemi a nevyJéěitelnými pijáky js,ou zde
(podtrhuji) vůclcor,é o,sa,cly šelif Novák a kapitán Kareš.

Při;valili ,tlvě půlky piva a tlvanáct f,lašek rumnr. Začal
vyc,hlast. Bylo t,o v ,přístavní krěmě U PODEBRANÝEO
RALABAN_A,, (Ií ,,šoušťrm'' už mesmějí!)

K večeru to vvpaclalo ta,khle:
TlarmonikárY Bagro lovil clo šnutpychll zlaté rybióky

z aquaria. Dílenr je poůyka], ,ťlílern si je strkal ,za kalhoty.
čoud-a ležel poťl stolem, zotrval se @" zýTácal cto boů. Ze]e-
nému Brku vytahoval 1ro,stin.ský tří,sku z jazykt. (Lizal
rra podlaze rozlitý koňak. (Binbo ,běhal v poťlvlékačkách
po ho,spodě ,a řval ,zirnou. šerif Novák ote,víral plivátko
nožem la,ko,n,servy.

Jenom kapitán Kareš, typický zje,v kořaly, seťlěl u stolu
a krkal. PiI ae všech sklcnio, ]<teré tu zbyly. V obliěeji
bvl rudý jako pekáě ,vod seka,nice a zpival:

,,Tam v ťláli na pobřďí za:iček v §vé jance sedí sám...
Při tonr dupal tlo takt,u čtrrrdovi poil ,stolem na hlavu.
Pobízc]i ná,s. abvcbom taltó,o]rusi]i }r,n,u,sný jecl allro-

lro]ic]rr'. Tiategorickv a rt,toricky jsme oclmítli jako jeilen
nruž, Já pak r,1-1ez1 jsenr _"i rna,stůl a promluvil jsern:

,,I(anrarádi! Nešťastníci! \rzpa,natujte se,v hotliné
dvanácté ! ''

Na,čež tito zhj,ralci počali mnc přerušovati výJrřiky, žo
už je pťi} třetí ráno.

Nedada se znlá,sti. pokraóovai jserrr, Avšak MichiganĚtí
na povel ,svých r,ťrdcťr a s huron,ským ř,cvem: ,,,Numerus
clausus x.a abýtinentJtt 1,1[1i sc na nás, (ač byli opilí, pře-
rnohli násl jsou to indiviclrra silrrá. všeho schopná ,a su-
rová.) povali]i nás na zenr a otevírajice nánr rlsta svými
rroži, lásilím nám rléi,a]i do rzporrzejícíeh sc hrdel straš-
livý hnus,kořaleěnÝ...,.

Zpustlíci lz Michiganrr ,1nag,sli clrulólro dnc s c,vnickýnt
cheehtotem Bnoji o,šadu c1o r,]aku,

A já? Mojc reportérská a nri,sionířsliá si,ěclonrito,st9 Mó
pecla-gogickó sna,hy, vlrmaniti pijác.kou pelcš zc ,zkázy a,

demorali,sace ? i

Ležím v poťlěbratl,ské nemocnici. Otrava alkoholem.

, rror,xv rvrĚ'uncurĚJ . PRÁCE mĚ IrtnzÍ ,
Ýbznat sE NEMÁM zA co, oÁr wĚxo-
MU.PRES DRŠKU, BUDU ZAVRENEJ , TAK
CO MÁM Z TOHO, ZE MÁME TU REPUBL I KU ?

K DYž KA N & D K Y lTi,3§J[|ilij
4

pralra _ rlárna 

-

)

I,



TRAMP 1 

Uk.ázk.y z P anevropsk.ého 

slovník.u 
který vyjde ihned IPO vyjití. 

Motto: 

A mluvili j,so:ne po evropsku. Je 

to nová ,foč, jÍJŽ 'bude ,nufuw se 

naučiti. '(Bria,nd) 

P ANEVROPA-HERREVROP A

MADAMEEUROP A -MISEUROP A. 

I 
) 

((C 
ano - jayeso-ui 
anno domin.i - ja hausnn.ini 
alegreto - aber ;Gréto 
ahaisver - 00 ,sver 
blbe{: - g.ajdula 
bere - ·oko 
bílý - -the c.zensor 
Baden-P,owel - Lázeiísk)'- póvl 
barnabáš - 'barnufbasch 

Cyrano - Cymorgen 
Cidlin:a - Cidfaule 
čekat - ,čewolschlager 
drbati - Dr. Bati 
dráha - teuere 
fagot - fabůh 
fašírka - ej-a, eja, alJ.ala 
Haná - Haauf 

Herbert - Panbe1•t 
Herakles - 'Hera-kwalcl 
in,S(P0k-tor - ve 1špe,k-dvefo 
jitrnice - jiclornice 
karafiát - auto-Fiat 
kočkodan - Jrntzenclan 
kuropěti - ,c,hor-osingen 

kravial - kuhl 
krejcar - ,krej,sssr. 
lámati - La mutter 
limonada - 'The Brnds·ky 
maškara - hast du 1mra 
Marteta - Mariedie 

odpoledne - !von točna c tagc 
opíjeti - affenfahrnn 
panděro - her,rclěro 
radnice - geTne Nizze 
řimbaba - Romagro ·smutterchen 
tango - cliengo 
tatíček - clieti-chec 
vyndlati - sienge,ben 

_/ 

Tak tect· budeme říkat 
jen 5TŘ místo STŘEDA. 
Ale děte1 
No jo. Von už Stříbrný 
se o to postará, aby tam 

zabaveno - l(ve všech řečech - lwnfis,kacc) nebyl EDA. Mlšk Hadži 

Přišel pan Paďour do Lucerny do -------------• „Takse ti mně, kolegyně, zapařily 
bufetu: 

,,Slečno, prosil bych drškovou po
lífku " 

Slečna podává pánovi polévku a 
hlásí ke kase: 

,,Polévka markovaná!" 
,,Jéžííšmarjáá, slečno, dyk vám poví

dám, krucifix, že chci drškovoull" 
Lord. 

N • - t -. h dác· 
dvacetikoruny."e J ve s C li I „Co si s nima dělala?" 

Í50U tihle ZUbni dO• ,,Strkala sem je do holinek." 

kt • • 
-kararo-

Orl. · . 

Na ty si každý ProsJ!ft·1t:-ás, um1te 
otevfe hubu. os. už tanc1t tenhle fox· 

terier! os. 

Starší šatstvo 
Obuv a veškeré odložené věci nejlépe koupíte i prodáte u

PARTIE'' 
PRAHA VII., 

ff f Belcredlho IPfda Uslo 40. 

Ceníky vet ešnického zboží.-zdarma. 

5 



TRA}lP l

Pane přiruĚí, isou D buřly Eer-
stuí?

]íusíle prominoul, ale iá sem íu
l0prue íúden, lalr nguím. vain

Dva kluci čtou plagát ňáky zábavy. Tam je
napsáno: - Sál bude vytop Povídá špacír:

- Hele, tam nejdem, já neumím plavat.
U 1. šerifů.

Kluci jedou trampovat. Vidí je známej a haleká:

- Na co máte ssebou tolik papíru?
Vece Vikslajvant:

- Dneska s náma jede jeden posera a to je pro
první pomoc. U 5, šerifů.

-

llGo ieito póliceiní hodina ?"
,1To ie když se nalejyá hodinu ien

policajtům !3'

Ozuěnol ialré ie neilepši spani!
s panl!

Pane strážník,iá tisk.

Bílé stíng

Mluaicí íil^ uaádí
CENSo R_FILM,

A-le u luce !

Koncesovanému blbu Josefu Nohý-
lcvi vzal uĎiiel sešii hned na začátkrr
hodiny. A Nohýl měl nadepsaný jenom

^ liiul. Víte, proč? Von zapomněl v nad-
. ^rV 

pise písmeňo ,,á". Že to nejní žádný
,lť- lak velký přeĎin? No jó, ale když ten
§' nadpis zněl:

,,Prádelník rraši tnatninky." T,rrlrl,

nu bankoultv!
lménem zálrona

R.R.

,rUaše mulr už neprodáuá
novlnyl"

,,voii it to zřeihli - vona ná
vellrý poPř§|.r'

,rCÓ is llm ná co déIat po,
prsi !' ,rDýž uona 3 tln lezla přes re,
gulařn| řáfu.'r

- PANE PÁRKAR,
ne o ds ko či l s i p řed cít víli tenhle p rírek?

- Iak ío?
pRoroŽr IE ŇÁKEI ,,,,íí^!,,

no. -ft ted' koukoj novolit
stokorunu, nebo jich lé-

kořský ošetření bude stót
dvokrót tolik. Indan.

zABAUEDlo

6

(kulturní oddělení) Hadži
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V tom
?roč?
Protože

porlomentě musí bejt hrozný teplo.

Ta_k .mám tři plechovjtv
od konserv. co mám
s nima dělaí?
Posli je Fordovy do
Ameriky a on ti z niďr
uděIá Fordky.
No ió, ale co
s tolika Ford-
kami?

o 
Váma.

A vůbec, řIověče,
dybych iá měta s tebou
fuil teitit, to bych se po
tobě navětralal

o
Přišel fežíšek k Voskovci

a werichovi. werichovl toho
naložil až Bůh brání. Vosko-
vec závistně šeptnul: ,r}ežiš-
ku, a iá sem vosk?,'

Iežíšek klidně odtušil: ,,Ne,vy jste Voskovec !" os

co déláš § tim budl-
kem l

Přeseipacl hodiny.
o

Kolik mysliš, že by byl9
potřeba myších ocásků
od nás až na lněslcl

Já byeh nyslel, že sta€i
ieden, ale muset by beit
hodně dlouhei.

t(aždý lrarnp T:ť,í:íť, ročník TafiHP& l9u9
Expedujeme roěníky vkusně brožované v kartonu

-a B(ě l5.- i s poštovnýín
Také všechna čťsla ročníku 

"'n iij}ol;;ůo|11tnro,_,i vám nějaké [[[ll. IilIIIPI Pnffifi Il., IilRtO[l0 llÍlll. 15,

7

5e tom fšecko stříbrný tok roztahuje.
Beneda:

Jotr rr.
O kamení se opíraje

mrak dští proud deště šumící --
Na stožáru žárovka zraie -Dlouhý ,,JOHN" supe ulicí.

Zuby si špiní bagováním
a smrdí pachem kořalky.
Nehoří rety milováním
a nedráždi rrž nedbalky -

Kdes na posteli rozvaleno,
lákalo tělo ňader hrou.
,,Zapomenul jsem, ctnostná ženo,
a nepřijdu už za tebou."

Mrak opírá se kamení
a bago pálí sliznici -Za postel nikdy nczamění
JOHN - tulák, bílou silnici -

Na kopce ňader cesty vlna.
Manželství není dobrorr hrou.
DáIka je šťastné krásy plna.
,,Nepřijdrr víc už za tebou."

l{alý Anřlkl
Talr mě težlšelt

namíthnul až han-
ba. Já chtěl íotoaoa-
rát a uon mi nadětl
latrinu magicu.

gcza,-

- Hele Tlasko, to je krásnej
auťák viď! 'lo je >Nash!n

Nekecej lrorrsko! Krle vy
}lysle se rra tak<rvej arrťák zrrrohli!!



po§lední čundr.
@okraěování.)

Leč aj nastoite! Co to doléhá f slechy nroje?
Buben! Voild! Tady je ta mše, povídám si a šuptrjdá
do sálu! Ejhlc: Chlastají, žerorr, tancujou lrarrebrrě,
.iul.z drnčí', A 'lortda blbcc clrrrrí!

Vo dalším se zasejc moc ne]lttdu šíř,it, vono to pro
mládeš skartckorr rrení, vemte si křeni takový Temno
rrebo si vopal<rrjte iráliej zástoj, to je pro vaše dol;,:o

- a né čundr!!!
To byl skrátka takovei žiclofskej lrotel, lrrrtorili

sme tam z varšafskeima židofkama žargonem mícha-
iíce do tolro podřečí španělskí, c]rlastali sme ipt kafata
zťltmem! tancoval senr T, llerkštajgr,áclr těnr žensliejnr
po blatfúseclr - naší pokojský sem slíllil lás]<rr r,ět:-
norr aš rlo hrobu, tagžc sem fšecko nemrrsel platit
rr }rylo to dobrý, no a nloje půlnočrrí nše skorrčila
druhej den dopoledne v deset hodin, dyš sem se do-
belhal k Tondovi do cimty. Bděl chuclák, fajčil retkrr
a nlěi,il moji postel dumajíce gde asi je mně konec.
l)ltrdnul sem tam, co by uragán a schazova] sern
svr,ški. Tonda todle moie počínání přijmrrl se smíše-
nejma pocitama, protože zalri,mněl: .,Kde si trčel celorr
noc, ty kac]rrrí profile? Ať tě nenapadá se slíkat,
dneska deme pěški rlo Torrlrr, rrš je čas jít!"

Teď se mi rraskitla příležitost se rer.arržovati za
terr jeho imperatif pi,i nočním probttzertí. Požádal
sem ho podolrně: ,,Neblbni!"

Kejval hlavorr hťrř neš profesol a tak]e se rri,ek:
,,Ty seš spr,ávrrě zelerrej!" Por-ídánr, že sr,ěží mladei
les je takv zelerrej a rrpadnul sem cio slatltýho srrěrrí.
Tak se př,ilrodilo, že celkorn rrievěm čo sa na svetti
robilo vo bod hoží vánoční roku ker,ýhosi popře-
vratovího.

Někdo nás tak vidět jak večer po rachotě v hotelrr
vodpočítávárne vižebraný šestáčky, tak z nás jistčl
tlostáne laxírkrr lrcbo jinou venerickou rremoc. Jakej
,iá clělám ksicht. vo tom referovat nemrižtr, ale an sa
1rrlzerám rra '1-otrdrt. tak je mi z]e. I]číněnei lic]rvář,
tr somnanrbtrlista. Dřepí natl ]rronaclanrtr Inčcl'áčků
a nikláčků, počítá, sortýruie, tlo loliček zabaluje:
Pětníčki extra, šestáčky extla. r.ětší takr- extla -a ntr dvoufranky ná "2laštrrí 

pikstičku, trbv se vot
těch malejch peněs rretrmazalr-. Něltcl1, nc:kerej při-
neseme f čepici dokolrce ban]iofkrr, trr poŤ,ádně vr,-
žehlí, sliní rohy, číhá proti sr,ětltr esli má řádtre.j
vodotisk a běda tomrr, gdo hv mrr dal falcšnorr! Dyš
je pokladna udělaná, tak se lrratrski rozdčlíme a pali
dem hnít.

To moje vítání spasitele zapř,íčinilo. že sme sc vo-
pozdili vo den. Torrcla nestorrdně mlátil pantem jako
žádnej kantor a aš dyš clrraptil, tak přestal a šlo se
dálejc. šinuli sme se k Torr]u a po cestě sme clvoj-
hlasně libozvučně hvízdali, Yoni ty frtrrrcouský silrrice
sou dlouhÝ, černý, hlatkí jako ritíi,ská rrlice a móóóc
nudný. Tak sme si stran toho vymněňovtrli názori tr
trsjednotili §me se, že pro časové pi,íští l;rrdeme terr
šour pomalů likvidor.at a začnem hrozrrě švindlo.-at.
Bačkori nám stejně žádneí mecenáš nekoupí noví a
eště bysme něgde chcípli hlady.

Toul, to krásný město, to nás rosplakalo jako ko-
jenci. A t5, následující provinciiální dědirry zť()vnil
tak. A k tomu kefšemu Tonda má olrromnÝ, nemťavy.
C}odí furt s papírem v ruce a zapisujc si takovýdie
vecl:

,,Y tomdletom domně se rrarodil rajmrrrrt Poincaté
20, srpna...

Zde Rouget spíval poprvně Marsajlózrr . . .

Zd,e se pletou židle . .."
Vlastně todle poslední uš ne. to sern si vyspomrrěl

myláčkovi na vzdory. Mě to holt děsnč: trápí. Fult
čumím a počítám, kerá prrtyka ]ly rrěco r,_ytresla a parr
hovado se honí za kadedrálarna, čeniclrá, kde jaký je
,,núzeum, kuprrje si blbý vobrásky a albrrnry. Na mou
duši, z kůže bych vylít, nebejt takor,á zima| Porát mi

8
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Inglmayer:

r,_vkládťr. že aš f paříži nasekáme hodně prachů, tak
že si korrpi fotograíycl<e.j apar.át a potom že bude
|'rltografovat kde,|akorr z.eť. Já sem mu rospočet schvá-lil, ale za podmírrliy, ž,e i von nebude nic namítat
1lloti mýmu llrrdgetrr, to iest. že si ltoupím triédr a clo-
rcltr nralcj feltkanorr. \-ott sc smúl 1akóvý položce, al,:
dlotrho nc.. Začalo bejt I1ák zle. Dopláóeli sme na
zclravtr a na trocleltr,. K tomu mrás nám tejral těla do
drtlror.tr, a f C]ralorirr uš sme pracovali za" zimy šest-
náct pocl nulou, a to ie rra glóbetrotra cijankáli. A ja-
liotr srrre měli f šalóntr littrhrorr jizbičku, no né, to
llr-Ia srtrnrlal Přectafte si tělocvičnu, do níš byli v je-
rlrlorrr liotrtě rramontovarrý dvě postele. Bóóóže! Vod-
ložili sme tlumočki a jali se hledati ňákei tepelnej
zdlo.}. Byl to Tonda, kerej něco vyšukal. Tři iourki
trčely ze zdi l- druhím koutě tý ratejrry a to mnělo
beit ílstřední centrálhajcrrnk. Torrda si k tomu za-
řízení stoupnul, schejllnul se a strčil frňák mezi
lorrrky. My žádosti, aby mně k tomu pekelnýmu žáru
tirky prrstil, 16yyhověl řkorrce: .,To je náhodou f in-
tet,esrr našeho opchodtr, abych já si vohřejval nos!"

.,A jak bi to přišlo?" - protestoval sem loktama.
Yvsr-ětlení rrásledovtrlrr hned, a bylo takový, že sem

bvl-zbodnrrtej.
,,Tak se hele! lIně trafika na mrazu děsně sčerverrá

n .jak můžu potom s takovým ludÝm banánem mezi
lidi? Jaliobych je slišel - víš, co by povídali? Kou-
lieite se, jakej má ten čouhán červene.i nos, to je asi
pěkne.i ttrista, ten co dostane, to sichr proleje ki,stá-
rrem! No, nemám pravdu?"

Á Tonda mněl pravdu: Co dostane, to proleje
lilkeml pokračování.

l Ta tvá holka je moc

t?
l pnoto že napadá na
nohu.

Anglická obuy
pro každý sport, speciďně pro trrristiku, tov, lvžařc.
motocykl, truping, box, rybářství atd. se zárukou u

Jaroslava Bohaty,
§mlchóv, proii Knlžecl.

Calk rportoní obuvi:

I,ovecké, dullbox nepromokavé 
*UrO*-

|,vžařské, orig. švédský Nanson 2LS-U8,-
§rys]3r.sllé, y lu.xusnim provedmí 128-148.-

šoférské, velmi teplé, nepromokavé 168.-
Turistické, orig. angl. dullbox . 128-14&-
Kanadské prc tíamping, orig. kanad. vzor 195.-
Kanadky vymké pro motmýld . 268.-Kanadky vymké prc ÓotmýtO . . . . . .
Do sáňkování dětské a dán,ké
Boty vysoké, pro průvodčí drah, vrátné, tr-

hovce, specielní, zvláště tepié, s úisovanou
!ť8tí, trig. sibřský v,ffi, made ia U. S. A.
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TRnilp t

Naplno ,stněji se hvěz,dy a rilěsíc nrá lrubu jako lrolohnát po tlobré haště -rnastnou a, svítrvou. Stro:ny, čcrné a hromot]ucké jsou napíchány vr,choly clo
noci. Plášť větví je,st napjat :nezi clalcká ,světla ,a štíny ]csa, Ohněm ,jest vy-
plivnut kus svět]a do hroudy tmy. -Rukávy lott,asťr jsotr pop,sány fJeky tuěné večeře. Zuby jsou přeplněny zťr-
statky rrrasa, jež irltáno s opečené,bo skopce, Urnaštěnó tlally blýskají ,se su-
lor,ě jalro oči dotěrné a bezohlcdné touhou. ZevnĎjšelr vyr,.rJrc,lfi,so,uhlasí s bí-
tlílct,vím nitra, úrnysly ilejsou itajeny zďvořilj,rn chovánínr.

Chuclinky zaj,atkyně, o kterých si i,ypr,ár,í ,huhňa,vé cl,rš)<y, jeji,chž ,otvor
kon,tulovaný ,věnce:n žlutých tesáků, ;jest zi,žen prs,ty, lovícirni v rnezerách
zubů, rrroh,ly by sníti o do,Ilrém bytllc, Ldyby s bezpeěností zaseclly k vonícírrr
zbytktiru hoclr-r]<r,asu.

Já sem Máňu o vánocích
ohromně překvapil.

Co si jí dal?
NlC. M.

- laxem si uřazil hlavu.!

- Co blbneš?
- lá sem il řelr, že ie blbá.

Kussy
o

proč má člověk ruce?
No proč?
No aby měl na co ob-
lékaí rukavice. 

vr_u.

Co.gimův
, J 

"žíšek.
Tak'bo jejich o,suil jest naplňován posledním ko,usnutítrt, a po dirkl,atlnórn

hltu z ěutory ibucle i dovršen úclělenr ,všech porobc,ných.
§Iečinky Anny a }Iona ,v nekoneěné ,rnnoliosti l,šcho lajecl,rrou ,r, tlrobcěliu

osobno,sti pŤejímají rysy iitlského zárrntrtku i bídy - a plíčí. Par,ícln ,s|cl-
nato,sti a křehko,st síate,ěno,sti popra,skaly do ,ku]iče,]i slzí. Ty utílrají, zra-
zujíce hrozně osamoeené srťlce. - Badosti světa, které v úvorlu cesty vy-
zvá,néIy ze,všeho pr.o slečen zábavl a polroillí, byly rázcm ochrrzeny a o)otrpeny:

O Meselou ho,vornost a dl,užnost galantnich pr,ůvoclců, jimž zákcŤnici svó
,,na ishledanou" pověděli les]dou oceli a hlubo]lou tlírou clo zat1.

O třpytivo,st tletl jimiž se ,i,yšňořili silní vítězi,
O voJnost, kterou holavě zajala tísnivá pouta,
Steěinky mai,íkají.
Ne,vybíravě ]r],otrrozí i hrubí hodovlíci. Zjištěrrí plvcuství rrírloku, j:rktlž

i rozvrhu posJoupnosti je zanrěstnáT,ají, tozohňují, zas}opiují. Neboť lrl-*tlvír,ní

svý,rni výs,ledky yozhoduje o.s]ast,né zába,vé clobróho zažití. Handr,litr.jí stl
o žpůsob i pro,vedení.losování,,ocl}lo,rně: o tcohnickó us1lořírrlíiní a,spra,l,crllir,í,
1rrůběh v,o]eb. šťastní vlastníci!

žely rnaji žádouci přitaž.livo,st pro tlupu lurrrl_rů nad trltnóttt. žc,ny lrrla,jí rrJo
i kráŠuré a rtáka,vé úsněvy, jiirnž,srnrtel,ná úzkost nrlrtrdostnti,r,vh]ÍclliJi lrrnoho
přidá na opravclivosti a poclmani,vo,s,ti. ženy jsorr ženanri i přt;r1 srnrtí, zvláště,
je-ti v po,srtedním rúsilí o záchlanu předmět jejiclr irrtcrcsu nrJtrrl.ý e clryt|avý,

Co by jnrláku _ rn]ádci CORGI]VIU vyrost)o ib]ahélro z ,l_rotlrrvá,ní_prinrli_

pflů; Áte co naproti tornrr jeho mláilí přiba''l-ujc scnsačtlílrrl. clčltírri, ;jc.ž
mají přijí,ti! A s]<uteělosti, literé naďcházeji, záztaónč clo1rlřluií b,oható r,i_

cliny vzrušcných žádtlstí a 1lřálí. -Proto osucl jclro štěclrol,cc]t,rní nadílky b"vl tati 1.rlotic}rút[rlí-.jc,}trr 1,i,1,11-

Fo,klaclům. Vz,rricené rrr'ažor,á.rií rrilrcly nerra''ostc clrl žírcloucíclr cílri !
Il,e,sultát konečnó clolrotly llr,1 ieďnoc]uclrý pro rtvažor,ítrrí pře,s.r-ccnÝrllr a

prYece úačnýcJr. 1Išcťlrrí, .jalto ,odplivnutí bagovánínr zrrečištěnó slin;.. Vťrtlce,
a pak o§tatní dle rozhodnutí lo§u. Usneseni, jehož slrlnčni zajišťují 1ltlvr,-
tažené može a ,uvolrrě,né re,vo]r,ery. L

, Benjarninek 0OII,GIM Ďyl chlapcern vlšem llěsůlrr tiup.y a k srrríchu }r.yla
jeho,úloha,v ]bojování o roz]<oš. tri,nrýtině za .oirništěrlL rrrěl zavésti nr,l,aďoučltó
,oběti a sti,ežiti je pŤi směně nírsilníků, ,Svědek a síirrr ohěť, r.'rřla,s,tnílt a
nepohoštěnýl

Alo -0hvíJe hádky a sptlr,fi, ,litet,ó přelrJe:rruly neshod;, v táboře, s}llížily ,slibv
zra"ků a úsnrěvťr rrrlaclíě]ia s žen,str,írrr, ,najatyn rv lrrrrrllrá.r,h ,slrrlrrttrný,r:lr tčJ.
Cesta uvorlněných tnrorr ,k robětišti paselry přernolrltr tloceJa nlopc,r,lró ptrr:ity
,s,polečenství a rsoudržnosti, a tali t'[o tmy po někoJilra o]<anržicíclr lil,rrtčl ,st:
vi,íz1 klopýtavý nářek niprlr,u koní. -Opojelé Tozunry při vjůěru rtrísta ,leuvážlly. žc koně zajatí,c]L ]rr-]i za-
lrnáni ,tlo ,kruhu pa,seJ<y :a ftam uyáz,áni. Stejně a]kcl]rolcrrl opiJó ltrrzJry ltr;-
prohlédly pŤekotn,ou 1rorr]ivost ln]a,dóbo p,ovčřerrce. A]c lrrůza a ,vzteli z ttrti-
kajícího vyraželi rázem vytř,íbily ,l,čclomi a lozvahrr. Běs zuřivo,sti zařr,al
z hlavní a povylro,val tišinarni ltlsa s výkřilrern postřclcrró}r,o.

0ORGINI se o,pozclil, rrcž ]posleclrrí,vyhlód,l svoje zl,ířc,r, lt,orrťu ]totrí. ,\ tlrra
1roťI tstromy postavila rso rnu p,řeťl oěi, kclvž voclítko Jriasů ocljížůř.jících 1rřr:-
hltr,šilv vyki,iky oklanraných, Iír.rrto,st porrrsty byla ll1esliulychiá a v 1loll,tr
se zakousla rrrokvarvou čeilisti.

Trnra stála v,cestě i chtíěům lilno,ucí tlupy, aJe pro jciiclr ší,lcnó rozčilorri
ncšťa,stně zťrstal pi{ snryslcch a nezabit 1roranělý junílli. I{lacl blllrrbitek hcz
tlalšího sou,sta utichl poslcclnírrr tvÝs,třclcln. Ab;,r ťlo černa,rru,ci r.uclč ]ir,ílc]
láiel< zap6)enó pochotlně, hořítlí u r.Ďtr,í strcrrrr[r,rracl Jtlar.otr sp,otrtarlélro
COR,GIMA, a řcv nrtčenóho pešt|astrrílta, ltlo .jelrož tě,la p,rr,tol.aly z ne,u]io-
jených rukou bJe,sky nožů, plo,i,írzenó rvzkřeky leníl,r,isti a zlob;.. Zrrři,r.osti
o,]<laInanóho ctychtění.

Noc,b1.1a pŤ,iborlnuta na'špicc lesních vclilrárrů, ]rtcří lilcn}lotr a stíIrctn
lrrr,stých větr,í přikryly nrěJ<olikerou sruovo,st, A,přikrývaii i zpitó u has-
noucího ohně.

Obě,tiště ,vtŤr:bírr,á dar krve, jt,ž nru ,pro cl,nešek byla s)íbe,na.
Z téla po,"anéného vytéká život, -Půtt,uc,tu nožů,
štěclrovečni naclíllia.

o
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TRA}lP 1

Přišel tramp Bugir k čekanovi.
Máte Tropic-klobouky?

- Prosím, ano, račte poroučct,
k službám!

- Dobře vám tak, proč |ste je
neprodali v létě? Teďko ie bude-
te naiednou chtít prodat, když
máme sníh na krku? Hanb-alo

- Věříš, že bys měl docela
lrezký zuby?

- E co iim schází?
- že tě lezou moc z huby.

Ona: - Jsem snivé povahy. . . ráda chodím
lesem . .. sama, och, sama...

On: - Vopravdu? lá mám taky takovou sni-
vou povahu. To teda dem zejtra spolu.

U 1. šerifů,
E

Otec Kondelík a ženich Vejvara byli v iedný
noČní mistnosti. Příde tam trampér, a oni do něi
začIi heftovat. Namíchlo to trampa, i kouk se na
hodiny a vece otci Kondelíku:

-'Slechnou, dostali už někdy ve dvě rárro přes
držku?

Povídá Kondelík: - Nééé.
Už ii měl. ženich Veivara §c otce Kondelíka

chce zastat, a poudí: - Já sern ale už dostal!

- Jó - póvídá tramp - to jim teda musím
vobnovit vzpomínky! - a dal mu taky je_{nu.

U 5. šerifů.

l;rutltu'|u.ndrtt:

Y".š".
(helelrč |r.)

človělierrr rlollryrrl rreclrr:i llýt, rrellutlrr.
vžrlyť jo jiclr rra světě rrž dost,
stalltl se t rrlákern. z tltlrtrtrva odt,jrlu
r. svělě §() tlt()l)ílr1,1lr<l žal i pro radrlsl.

srltttlrttha tta t,t,stčl trajtltt srtatl,

1ralr světelrr lrlorrtlit lrrrdetrr rlva,
rrěkoho, rrěco rnít brrclu rárl.
,,U jl] kažr§ 

:1 
,ná

a ktlybych snarl rla t:estti trtltrašt:l tlit:,
tak širýnr světettt pcirlu sánr,
nikomrr rreřektrrr. co rněl jsettl lrttt říc',

]r".,""",, 
r, les1 si zalilakárrr.

st, slurtct,ttt rárrtl všali 1liijrlrl rlá1

celý derr lrtttlrt se stlrál,
r.e snr.rrttré 1lo}rárl,rlr: toulavý lrrrtlrr kr,ál,
v níž nrtržlrrl v triět:ttt všt, rniltrvat.

t

človělrcrrr rlrlllrýrrr ttt,t,ltci lrýl. Ir.lrtrrltr,
vždyť je jiclr rla svtjtčl trž rlost.
starrrr s€ trrláketrr. z tlotlr<rva otlcjtlrr
r- sr,ětě se rrtollítttr llro žal i 1lrtr rarl<lsl,

LYlE

NoVlNKA

Milton

úplná souprava

s vázáním i holema

ilí l30,:
hole

NoVlNKA

Ye§ty
Žaaeite zdarma ilustrovaný ceník

u tirmy

sPoRTEx
VINOHRA?" u nádraží.

PŮiřUiem9i \že a lyžařs,lté
boty.

1o
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TRAMp 1

Co nfrs zaiimd
Tramp's Song-Club.

Při večirku dne 21. t. m. v Nár.
domě v karlině účinkoval též' sbor
známý již z granrofonových desek ,.The
Tramp Song Olub", kterÝ uchváiil po-
sluchar]e svým prostým, ale clojímavýrrr
přednesem našich písni.

Je viclět, že pisnička ttiborovóho ohně
podaná nevyurně]kovaně a prostě, do-
vetle clrytit každóho za srdce. Je ji
však škoda pro lidi, kteří nikdy nepo-
chopí, co ona písnička chová v sobčl
za horrz]o 1lro každóho z nás. Proto
je ntltno pi,ipomenout nejerr vám, kteí,í
jste již slavili úspt\ch, a]e i všcn, ktei,i
chcete dollývat orru poclr,vhnou slávir:
Nikdy nezpívcjte na večirkáclr, ktelé
pořádají různé skautské a 1-raďoLrl,ské
organisace, jak se to stalo nejen
v tomto přípaclě, ale i v nrnolra jiných,

Mějte pi,eci troc\rr hrdosti.
.]. Šticha.

TramBky a tra,írpové z Chruďimě!

Jeliko,ž v Chrudirni (rozutrrímtl v okolí)
není ,dosucl žáilná pravá tlrrrrpská ,osa-

da, leda na lirkonce, ktcrá patří sliau_
tůrn, rozhodli jsmc ,se já a lěkolik
mcjch kamaráclů, takto pravcjch tlarn-
pů, řríikou tu ,vosadu založit. I{clo by
se o ,to ,zajínra] vážné, a+J teda rrapíše
na značku ,,Osacla" a pošle to na ,hlav.
poštu v Chrutlinri. Nezapomcňte napsat
ailresu. S trampským Ahoj! za osta,ní
Leon z Elsin,ore.

Osada Ell Toro v Ml. Boleslavi má
volný termín v k:Lnadském hokeji na
své i cizi hi,iště. J. Crha, Ml. Boleslav,
Jičínská 34.

,,osADNÍ ŽlvoT." V těchto dnech
vydali kamarádi Vašek Duchač a }íila
Daskyclr zajímavou knižku povíclek
z našeho života, básní, písniček, kari-
katur a íotomontáži z osad ,,Golrl
Hyde" a ,,Speaking Brook", kterou
nazvali,,O s a d n i ž iy o t".

,,Osadni život" jest snad prvni kni-
hou, kde jest líčen upřirnným a své-
ránlým slohem náš život tak, jakÝ
opravdu jest.

Obsahuje zajina,té povídky, básně,
písně a vtipné karikatury několika
populárních karnarádů ze Sázavy,
jako: Jerryho Packarda, generáIa B.
Z. A., který jest věrně zobrazen jako
generál Brusilov, který vyháni ,,je-
skyňky" Iopatou z potlachu, Hud-

sonka, rolrovníka tr obchodrrika vever-
kami, míšence iír-Wu, íakira, který
s úsměvem na rtech snáší veškerá
nuka, která mu jelro bližní připra-
vují, Standu von Jasina, znárréhrl ne-
k,lit]u a ccstovatele, atd.

Je to ]rezoučká a dobi,e vypravená
knižka, tištěná lra dobr,ém křídovérn
papíře, ktelou si jistě každý zakorrpí
a tak podpoi,í nezištnou kanraráclskou
práci, (Expeduje l!íila Daskych. I'raha
VTI.. I,řistavní 4Á,. Oena I(č 18.-.)

St,
Tranrpská scéna.

hrglrrrajerLiv čjáne]i v minulórrr čísle
vzhrrclil nečekarrou otiezvu. kamarádi
s1;otrtátrrrě crtlsuzuji tuhle,,pisničkovou
ollhajolru tlanrpiugu", a zcela správně.
Na jinénr nristó přinášim některé
z došlých tlopisri, postupně uveřejnírn
da]ší, Nikrlo z trarrrpů se nemusí pro
trrto kritiku urážr:t. Myslím, že čini to
spíše z naivnosti, trraloměštácké toulry
osplavedlirovat se z něče]ro, o čern jim
paďourská žtrlnzLlistika nakukala, že
je špatné, tatáž žurnalistika, která t.
č, si je nenri,iže vynaclrválit. Proč, to
je zcela jednoduclré. Pro umění? Tak
domÝšiivÝ snad žádný -není. I ty,
Jarko Motle a Zo,-o. UděIali jste svó
věci dobře. jste rrejlepší trampský
sbor, jaliÝ jsem slyše], ale pťrsobit
jako injekce v divadle pro snoby?
Nechci tím snad rrapadat ,,Osvobozené
divacllo", protože 1o je jejich obchodni
věci, jostli si angažují girls nebo
tlampy, a páni Werich a Voskovec
mi ]askavě protninou,

Měšťácké divadlo a kabaret jsorr
v rozklaclu. VĎčnó trojúhelníky nebo
r,ěčné hrarri se slovíčky? přežívá se
to, a proto se liledá něco nového. Na
koi,en se ovšem nejde, a tak se ta
štěničárna vžtly trochu opráší a dá se
nová záplata. Ono to snad ještě ně-
jaký čas vydrží. Tou záplatou jsou
t. č. trampové, ktei,i příliš brzo zapo-
mínaji na mentalitu měšíáka. A proto
tyto řádky. Kanrarádi, vykašlete se na
všechno to osvčžováni. zvětta|ých zá-
bav svými písličltami, než bude
pozdě. Dnes jste v kursu. Pan Paďour
nepřišel k vaširn táborákům, do vašich
IesŮ, a teď teprve otevřel hubu. Ale
nezapomeňte, že parl, Paďour se třásl
na desetikorunové clrutlinky, nazývané
honosně girls, na nahé ,,umělecké"
svinstvo v revuích atd,, dokud ho
to neomrzeIo!

ŠrJ |o.oruoút.,

Trampská scérra se již tvoři. Při-
hlašte se všictrni, kteři chcete spolu-
pracovat se svými kamarády, Nebude
to žádné diletantství, žádné oclrotnické
ciivadlo a žádný nebrrde na Vás vy-n'Yl 

- K. M.

Všem trampským zpěv. kroužkům
k povšimnutí, aby uvěřili, že naše psa-
ní proti bezúčelnómu ,,obhajování
írampingu písničkami", je správné, To
je zatím jeden: (PražskÝ Večernik,ze
rlne 19. prosince t. r.): Po prvním
,,večeru tranrpských písni" budou prý
uspořádány další, neboť pisně maji
úspěch. Je to smutný fakt, protože fa-
lešná, napodoberrá a exotická senti-
menta]ita může působiti jen na člověka
s obzorem velirri malým, Slovo ,,tramp"
nabylo již u nás velmi nesympatické-
ho zvuku. Ovšem trampskými odrho-
vačkami a hloupými šlágry se dovedou
nadchnouti patrně i ]idé, kteří jinak
zlořárl trampingu odsuzuji.

+

- Rudlo, ty máš na tu har-
ínoniku ohromnou techniku.

- Bodeiť by ne, holka. Dyť
iá som zubní technik.

BedakĎní,

Lord: Tak plati: á 2 Kč a kažriÝ
rněsíc pošli výkaz, Tundl,a: Tu
anketu 1,ozšlapem, je to potřeba jako
siil, ahy kluci rrró]i alespořr o něco
zájem. - Frania D.: Tohle nejde. -lndan: Tak to]ik rrechlastejte. - Voita:
Hottí. - Slavík: Cap d'Antibes, bás-
nička blbá, - Jeko: Co to je? V iom
se nevyznárn. - Březnický: Za návrh
děkuju. Čest. -- Mabel: Jenom něco
málo, Dalši! - Nora: Totóž. - Fredy:
Na co ta anonynriía? - Klac: Toh]e ne.

Tak Vás zdravím v novém roce, a
buďte, prokristapána, vtipnější, nebo se
alespori zúčastněte našich dvou anket.
Jedna o trampské scéně a druhá
o jedné pariaji, která nám chce za-
kázai tramping,

§To(KY GrAř!(t(Ý nEPnoDUxCNl zAuoD

UO,TÉCX HRDINA
ProUÁDl U tEJLEpŠlr proYeorxl sňl(HoYt ULI(E l(E l(oUlCE a. 6.

l:LErox a55 ,.6.
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Y-

se jít vožrat. -kararo-

U osadě u pětl šerilů.
lá šerií. ty šerif, on šerift
my šerlÍoué - a lrdo pa.
Glíolci zamete porllahul
I-

,,Franio, vo litr piva, že ti naidu
v kabátě veš!"

..Hele. nehoň ser ale vsadím se
s i'etou. Tady máš kabát a hledei, iá
si zalím vodskočím."

t hledat Venca, h|edal veš, celý
kabát rozstříhal, ale veš nenašel. Pak
přišel Franta a povídá:

,,Ta co, našel si ii?"
,.Ale kdepak," odvěti Ven& ,,dosla-

neš liir piva!" Tonda.

Iá ti mám iednu hrozrrou vadu,
že" se- strašně poctiyej. Nikdy
bvch si nemoh nechat něco co
o"id.r. íako včera našel sem ve
*.itě děsetikorunu a musel sem

Povidá Bugir Forymu:
,,Čtověče, k tomu Průchovi už ne-

pudu iakživ nic kupoval!"
,,Proé??"
,,No, von má za výkladem lyžařský

kaihoty, já sem si chtěl iedny koupit,
tak si du do krámu ňáký vybrat a
povídám lam iý slečně:- 

.,Slečno, prosím vás, ukažie mi kal-
holy," a - dosial sem takovou přes
držku, až se mi udělala u nosu bu-
blina!!" Lord.

-- Tak ta kráva tý matce
Ungrový vůbec net!áví.-ňle-di - a proč.

- No vona prě| si dala svá-
zat knihu.

il'ak ten Lord. víš co jel lyžovat"
it, v karantérrě.

- To se tlivírrr těrrr clrlapůnr,
:o v tom viděj za štěetí,ljezdit ta,
rovou dálktr! .[ako lry mu ne§ta,
iila sněžka.

JEN
pRo§ŤPÁNY
oD 20 LET NAHoRU!
Nádherné obrazové přílohv barevně tisknuté na
drahém křídovém papíře a krásné fotoqratie umě-
leckých ženských aktů, budou

PASTVOU pRo veŠE oČt a to čteníčko:
Proč isi mn E nutil?

NovoRoční milenka
Sexualní hOdv lidožroutů

AvanTura se psem
B l lance lásky

Vánoční obět lásKv
PAfizste pohostinství,

kromě spoustv pikantních anekdot, to ie
list pro povzbuzení nálady, ie věnován
přátelům iernné pikantní četby a erotikV

stojí sice 5 Kč. ale má pro svoie odbě-
ratele a předplatitele tolik vÝhod, cen-

nÝch premií a dárků, že ie vlastně ZADARMO !

Vylovte pětikačku a kupte si první přepvchově vybavené číslo.

Nebudete litovatil -* Ukázkových čísel pro nákladnost skvělé

výpravy nelze zasílati

se pťodává v adntinistraci, PRAtlA II.,

Spálená il, pak v závodě HYDIKO
v pánském i tlámském oddělení u knihkupců

a v lepších prodeinách.

INTIM zasíláme ien za předem zaslaný olnos Kč 5" a Kč l,- na obal
a poštovné. Zasítáme též ,Poste restante'za předem poukáz. Kč ó.

ADMlNISTRAcl ,,l N T I M" PRéřlA ll,, SPÁLENÁ UL. Čís. tzo

Obiednávánr .. čisel časopisu. ,,INTlM" za předenr zaslaný

obnos Kč

Adresa nebo Poste restante-..,,,

Tento kupon zřetelně 1,1,plňte a zašIete ihned atlnrinistlaci .,lNTlr!\"
Praha ll., Spálená ul, 34. - Vyžádeite 5i eventuelně naše složenky,

NEsuĎre PoKUD ]sTE NEvtDĚtIt

6t"il


