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Inglmayer:,

Taky tramp
Napsal mi psauí a zaponrtrěl se poilepsat. -Nalrsal rrri, z,,

seln úchylrrej a já taky sem! Parr Arrolryn, Pol,rdá že serrt

írchylrrej proto že reju. Parr Anorrym a{ je asi jistej že scnr
úclrylnej proto, že reaguju na je}ro nepodepsarrý vejlel1,
lrořkosti. t\ormáluí o1rčarr arronyma zahazuje. Von má kaz-
dej svou pravtlu a pau Anonym považuje za úchylrrost nrúj
íršklebek nad tim, jak se jirráč docela správnej kluk uIni
prostituoYat.

l'ane Anonym, helejte, v neckách smrděla voda a já vy-
razil špunt. No a teď to teče: Tundra, Váma, Melich - díre
jtl malá, vylejvají horem kažtlej svým hrrrcem! Snat se rrri

popřeje místa na odpovětť adresovarrou panu Arronymovi.
rraši kluci se jistě rra poclobný poučki vyflákrrou ze Íší síl1,

své, z celé duše své.
l(do má troclru ušIeclrtilejší choutki rreš prostě lidskÝ. t.:il

se srradno zvrhne a je z něj popřípadě rninistr. Ale nry sirie
jenom z vobyčejrrýho rnasa, smrclěj nám nohy a nemilujerrre
zácloly 

- tak my lrolt dycki f solrotrr trefínre 1ro stažerrí
. rolety svílro krárnu ke svejm starrťrnr, a je nám to tuze lokr

esli na hratlě se flantl:i prápor fijalovej rrebo žlutej.
Kluci, fšenr vánr tisknrr ruku za vaše nápady, dali ste rrri

satisfakci za lecos irrý}ro s čím se rremůžu chlubit, ale to rrš

irráč nejde, já čas votl časrr musírn mít rosflákauou lrubu.
Ty Bakrrlový spěváčci sorr rla mlrě tlesrrě zlý.

Co hroznej hylrerpesiulouš sem se b:il že propadlru docela,
ale ajta, šáhrruf proti zviku mimo svrij ponk svýnr extern-
pore, našel sem svoje kluci kerejm se taky zdá že ty spěvrrý
ptáci to nemyslej tak moc platonsky. Vidím že se mrlžu
sněle vimáčkrrout takle: To, co ty hochové dělaj, to je je-
clinej nestřízlivcj omyl, je to netrampský podnikání, neboť
hobo a ponurost koncertního sálu - 

to je nebe a českí
slovo !

Dybych se menoval Štyrský, tak bich řek že můj porrrěr
k trampům je kladnej a vypadalo lri to jako Anorrymoll
obhajoba firmy Voskovec a Verich. Alefšak že se Štyrský
rremerruju arriš nějak poclobně, tak zahodím každej koIrr-
promis a řeknu že sem se jako vandrák narodil, že lrrrdrr
frrrt vandrák l.ocl svýlro rreposlrvrněnýho počrruti aš do hro-
bu stutlenýIro. Obchoilní dům Voskovec a Ýerich dávno
vyl<ulminoval a to je lrolest mnoha lidích, Voskovec s §'e-
richem byli, a uš nejsou| Je to u nich vobráceně neš u vě-
řících: Duše zetlí, tělo je nesmrtelný!!!

Přišel si tam k rrim zanádeničit Ferenc, neboť von talii
juž néjni. Přide jim tam posluhovat Andula, dyk vona talii
rrš néjni. Fšiclrrri se vykulrninovali jako ty desetikorurrový,
hopsandy. Bon! U nás se tomu říká překližovanej nábitek.

Ale teť mi řekněte na ěom se má vykulminovat tramp?
Nemá na čom! A helejte se pane Anonym, to je ta celri
sranrla. to ie síla klrrliťr trampskejch. Voni nás krityci můžou
někde líbat, vorri nárn četr-rousi mťržou měřit lr:utlly noniem-
voni se můžou vo nás interesovat komise a arrkety - a my
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furt rrebutlenre vědět co je kríze, dutky, prrikazy. r,vltazoí.
štěperri f tábori a tlérglajchu.

Li rrás je to takovýdle: I,'erda si rrěco nyslí nroc rralrlas.
ll'ak rra rrěj teda Alois. "'l'5 rnuě rra sto liber!<, ňákej rřetí
Etla jinr vlrradá dobrých pr:átel, řrákej štvrtej třeba Frelrta
de votl lrictr aš př,itlou k solrě - ,- rro a je to dobrý.

Jeden rla drulrýho nrá kašel <lyš to musi bejt, aie to jl,
taki fšecko, I.-šiclrui sou trarrrpi, fšichrri sou yotráletri 1l,r
rolrotč,, jetlelr jako druhej žral na vejletě šlichtu co karrrará1
uvař,il, jederr jako druhej dou do města vyřvaný a smrdí
<]otrdertr.

§iiotla 1lallíru 1ratte Arrotryrrr, já se na vás vycerrsorrrju. já
váttt jerrorrr povítlárn, že ty klrrci fšichni sorr páni - a bu-
tlt;u pátri tak tllorrlro. dokávať si nevymodelujou řrákího lep-
čího. iako vy jiIrr to raCíte. To teda voni rreudělaj dokutl
serrr živej já a korrzorcijum! Co budou živý ty íilcky voltolo
TRANIPA. irrrtlc lrrborrn Pepina, nezam_ěstnanej klempíř
v Žišlicvč., stejrrě dirležitej jako my fšichni, jako beIreš a
X - 

paprski. Hrboun Pepina dělá spravedlnosti nedělní
rlýnct. živí velkej tisk, dělá vládě program, skrátka l<rmí
rrepř,átele své, kerejm vy ministrujete za malou odrněnu l

Hrllorrn Pepina to dělá rád, tak jako my fšichni.
NIy sme my a zadeček patři do kalhotiček, lráš prograrn

je.llrrllajs, naše hesla sou prdlajs a náš cíl je rovrrěž prdlajsl
Talt si na rrás rrěco vemte abyste nekradli!

Heja gosa, eště jednou vás beru za plorrtve a koukejte na-
valit i,ácký nápady. Za voloviny bude hóbl! Dybysnl"
polemizírovat tak jak si to přectavuje ten arrorrym, lrrrtle t,
jako rlylrysme si myli ptrgéty ve žlábku Vespasiánový,nr- celá
polerrrilra bi bila trampsky sakra málo hodnotná. A vůirec
iem proto a'lrisme to hotlili do hajzlu a poklopili tleklem
protože je věc vyřizená. Trampstvo óekaji závažněiší ťrkoli
neš si psát Ilěžrlosti. Dáme se'do rachoty - 

po sli_šení par-
taií poiom řeknerne scéna burle anebo nebude| Dyš b,v nrněla
beit, rrvaříme to tak horkí že to patlour žátlnej nesežere,

Na pana Anonyma mám silný podezření. A jesli je tc yolr-

tak hergot kluku porťobaná se těš esli eště jednou mně sekneš
nřes ksicht špagátama aš povlečeš šíf vokolo nně rra nro,

tlřarrskí šlaisně' aš tam budu pajcovat svý bronzoví šlaclrl,
na rlavigaci! Jirráč ty smrade se na tě musím na ozaj sr-
rleň.ě vyflai"norrt. rlvk ty vrlbec žátlnej tramp neiseš, sem tě
viděl s pentličkou f knoflíkové dírce zaprvé, Jlraieš ténis

"a druhé a scš počestným členern řimskokatolicliý, církve
zatíeti - 

§em se na tě ptal!
KaInarácli, tydle věci nás nemněli tangoyat, ničelro strrc

si taki zezačátku nefšímali a byli sme rátli dyš snte nr"'"
rrtý-ct z tlomu ráno a přijít domů večír vodlrěkad vod vod1",

Ale nás přišli vyšťárai a zaóa|i nás teirat. Voni do nás zlí
slovo. my do nich kramlí a do hlavi! Dneska se vo tom ne-

budu tloirstnorrto ale zapamatujte si to, příde to jedttou rra

přetřes: Prohlašrrjrr že každej kdo si říká tramp a je_ za-

psarej f kterejkoiif církvi, nejenom že_ tr_anrp. néjni, ale je
i,n.o,r" u srahík. Nevomlouvám tady žáilný,ho, letla neletitou

-iait"; t r""e má rigitlrrí roiličové. Nebujte líný, lrolomci, kclo

,"rrat" šesták rra ,á.lhlaSko z někerího náboženskího spollirr

toltlll seltl štorrt ji koupit.
.4í nt,jscu žádný >>talqtrampoaé!r,

l{aždý trarnp r:;i,El:I ročník TRnHPR l9z9
Expedujeme ťočníky vkusně brožované v kartanu

-a I(ě t5,- i s poštovnýrn
Také všechna čísla ročníku 

'n'n i'oToffiiůo'.1ln;nro",i vám nějakd fiIlllll. IilI[lIPI Pnffifl il., illill0ll0 ilflIll. 15,

§tnrií ínllluo
Ročnlk !l. V Praze, 17. ledna 1930. Kč t,-



disponente, támhle hra-
jou IUOJE TETA...

Ježíšmariá
...0, můi

a.vmarlas.

PrnĚ Dlúřplg, lnní Pniluurnuí?
fllp uílp, hdut mnĚ ip múhu ilnrúho ulduehu

lnlih líln.
§lnlo n mu nĚen ?
illp laru rpm ho rhudiiHn, dnpfin mlilila.

Ábbé; 

-

- §leěno z váa kouká andél.

- Ale děte - uodkuď?

-
Tuhle byb zemetřesenl rr Amerlce.
rlerlkeloué řlkal|, že u tom te prst

boll.
To bych nechtě! drlet íaclru. před.

staulm.tl sl5 prstů na |odně ruce. Faraon

P. T. námEsiřníci,
hlasle s9 !

políebull uás lako pohonné
látltl do racheitlt na lněslc.
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Pane Padbufr voni
by §e mělijmenovat
Beleba.

Pane tainei policejní

kde, lrde !

streida
R. R,

Co palr jsem,hahoj,
ňálrei vrah?
To nejsou, sou ale

belebej. R.R.

-
llamíehnul $ luhlg ipilpn ilnhtor:
,,lírucilix, sntnú uĚtru - eolnh ínilu nín mglpn.

rululiehou llilnieil"

le to pornograÍlg, hduž
sg řglrne, že Adam porušil
ltstouni taign§lui ? o"*",

ldou dva do kina. Povídá on:
- Dala sem ňáký pemlze. abych lo

moh' u kasy zaplalit, íó lo nemóm
ród, dyž ženskó platí za **r|*.*[tu*prof. urchnlberth
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prodát, tynemohli
gajdo.Srdce ženy je hlubohó propdst,

jejíhož dna neprozhoumú žáilný potápěč.
(I. M. De Herédíu).

Parníh HI]SEIN byl špinauý smraďoch, Šei]esátiletá archa. tureclt,é linlry.
Ale stařičhý hrd,ina, HIe, umu,ul na nlarasnlus a pí,eci se od,aažoual stúle a stale
na moře, na opraad,iché moře.

Oceón šplouchauě utíkal proti lodi, uynúšel ji na hřebeny oln, napěněnýclt
a přeualulíctch s,J, a zase fi sražeL d,o stsý,ch propastí. ťarníh se nalt|úttět a
prashaL a stěžnech,, l)rncaaé tLounL aoclu, neboi tatn někd,e dole, oe stroj,stně,
a astmatiché hrudi lluchuLo jeho staré, oLelem póchnoucí srdce.

tr'atima Muhradži Hanunt sed,ěla se slarou ftLatkou a s dítětetn na zemi u ho,
mínu, Kromě malých rusů se zallněd,lj,m zad,ečhenl tu jiných nepříjentttosti
nebylo. l '

Ze tří objelnných ranců uybalila polštář, pohrýaky, melouny a zeleninu.
I]ložila dítě a ulornila bílý lrKMÉK.

Stařena se celá zahalila do černého, špinauého chalótu, Jenom z obliěeje
ayhlíželo do saěta tisíc tlrósek. Nucpala si dýmhu a hulí.

I'atima, to už byta dcera nlotlernl Lel)@tlly. Když se ý suezla s hlauy zeienó,
orientólní šála, t:ydraly se aen mod.ročerné, hrótce ustřižené ulasy,

Pruilce hoooří a rychle hemži rukama. Sloau jí sltdčou se rtů jaho.drobné
kamínky.

'tři bílé, hřehhé zjeay naaoněný,ch Víileňačeh naklánějí se nail ood,u. Krátlté
suhénhy jiln olají. Za'nimi dua muŽi, oholení a blaseouaní, (pumpky a pullouer)
ilrží o ruce nezbytné kodahy.

Lojza Hud,ec, ltubený a opúlen^ý, stojí na pÝídi.
Ve aelkých h,ý,lních, otuorech aisí kotvy z tichž hanou mořské slzy,
Dole, pód přidí sedí nánlořník s itltiiánským prolilem. a pliuú do,ntoře, Sturý

Tureh z Ejubu'smekl slaměný klobouk a na čeruen"ý šáteh rozložil KAI;TE, To_
MATY a P,l'tUZatU. l>ohynem ruhy pozaal númořníka k oečeři.

Lojza slezl s piíttě a od,ebral se he ltontínu. Yyjmul z torny salóm_ a pojetlL,
Vida, ie dítě na iěho oyjeaeně lJed,í, ayhledal kostltu cukru a osunul mu ji d,o

pooteařené pusy.
Fatima se sm,ěje. Vypůjčila si Loj:ůu nůž a krójí KARPUS. Podala také

Lojzol:i a její oeliké oči ozáŤily ho pod,ianým,, černý,m spětleln. _...' Kormiilelní lano něžtlě zasltřipalo a pohybotsalo se tajemně, Větróhy clry,
taly ozduch jaho staaěcí 1lsi. t}íIý půlm.ěsíc s lnsězilou úsiloaně se snaŽil utrhnouti
se s rud.ého plátna a oilletět něham k nebesům,.

V noci snail proplujem Dardanel5,. -
Kam plujem?
Nic. Kam? Do suěta.
le krásné neuědět, kile jsou břell! tulóIla.
lak rychle zapadá slu.ice na nloíi, Cllaíli se cht:óje _nail spoustd,ni Dod,

které zhasinají t: láfu utnírání. Núhle zapadne za obzor jaho hánen a.jen čer,
tlené oharky'řeřaóí ještě chuíli a šetlonloilrént, čmoudu nastóDající noci,

*

Stařena ilohouřila a ayhlepala lulku jako zhušený loi]níh,
Fatíma ztichla. Hleilí ilo uyrudlého xápatlu.
ByIa ltilys proailúna t Caíihradě. fuluž ji tloukl. A to nelze. Kemal paša

osr:obódil-ženu notými zúhony. I aolební prduo jí dal.
Jednou, t roiliiné rxačcě, manžela zibila. pích.Ia ho nožem ilo prsou. po_

rota ji osaoboilila,
Teď jeile s lnathou a s ilítětem, (je to holěička,) ilomů, do Galipoli,

: 
DoI" u jeřábu seděIi loilníci na patácll, Ito_uřili narghilé, a mlč_eli, Moře se

,ypái"iti i lepltauá, slanú alhltost pohrýllala liili i aěcí, Mléčná dráha prosttl_
't'o'rolo 

nr.b" noilý"Ironý-, bleilým kouíem. Haězily praní l;elikosti rozleptáauly
''tnl a zanecháualy na sítnici suětlou skurnu,-L,-'§;roí"no 

s ilíiěte^ spaly už poil pokrýal:ou. Turek z Ejubu, slaměný hlo,

bouk poil hlauou, llálel se na teplé poilezilíuce komína,

4

lest-li pak víš, proč
pekaři neií špičky
od rohlíků.
To teda nevím.

Nuže, protože by
ie bez těch špiček

Nora

-

Gézaz

Ten pes, lrerýhos mně
přodal, rrěera 3hcap.
lá za to nemŮžu, mně

to nikcly nedělal.

-

,,Co račte být?"
1rHereěka."
,,A máte taky falešný po,

prsí ? ?" Lord

Cokoláda
,,Luna" staví

protolže si postavila v Celetné
Úl. nový barák. Farář.

TRAMPOUŠKOVÉ
neříkeíte nikdy polib mi
něcoo nýbrž polib mi záda!
Nebo vás potře

žENSKÁ NÁRODNí RADA!!!
(Nenápadně vzkazuje

Inglmayer.)

Věříš, že je mi v tomhle
kabátě zimat

Tak si ho sundej. Sam.



G éze:

A která ie Vaše
mateřská řeč?
'sím Esperanto.

Nora

TnnMp 2

Fatima se pod.íaala na Lojzu dlouze a nepochopitelně. Černé sl.,ětlo pro.
nikalo řasami,

Y podpalubí hd,osi arménsky zpíual.
*

MěIa horlté, černošsL:é rty jaho d,aě ruilé pijauhy. IrIaIé, útlé ruce s nehty
čerueně omalouanýnli skrýualy podíuuhodnou síIu.

Držela Lojzu t zátyllcu a ubíjela ho leslwm poilnalovaných očí.
Ukázala na sebe. Řehla: ,rF atimq<<.
PaIt se ilotkla tázaaě jelto hruili.
Zašeptul: >Lojza,<
A ona po něm opaltot:ala: >Lo - ls a.n - A přiaírala očí.
Vstala, aed,ouc ho tiše za sebou,
Šli oholo hlaaního stěžně, ot:ěšeného lany a klailkam.í a po schůilkách tly-

Iezli na prázdnou pííď, hd.e ulehli na st.očené prol)azy.
Do slabých úilerů lodi znělo zilola tiché bublání dýmky.
Malým,a, poi!,iuuhod,nýma rukatna ho híečol;ítě objala. Vpila se mu ústy ilo

retů. Rozhcšné oói přikryla illouhýmí řasami a rozepínajíc.šat, nabídla mu saá
,prsa.

,rL o - I s a,r, šeptala stáIc hsatlaaě,
Rolem dohola, za lany žebííků, oznášelo se kolébaoé rnoře.

*

Těžké řetězy zaskřípal3,. SíIní. rozilrbaní nárnořnící rozběhli se po palubě,
Loiza se azbuilil, celi proolhlý. ByIa mu zima.
Fatima? Nebyla tu. Jenom na zem,i, u řetězů, nešel Lojza její jantaroaý

núramek.
Loď stáIa na kotaác.h o malém přístaou. Prej:ooé stiechy ilomků rilěIy se

do jitra. Tichý záIix se lelidně olnil a ozaiht, na kopcích stáIy aětrné mlýny.
Zelené a čeraené rybářshé bárhy s aysohými stěžni táhly na moře.
stařena s ilítětem stáIa již na schůilltách u člunu. u nohou jí ležel moilře

pruhouaný ranec.
A za ní šla Fatitna, zaaazadlu u rukou, meluncholické ticho o očích,
Nepříjala náramek. Řekla: ,IOK.. - Položila balík a uházala na břeh a na

sebe :,,C ALIPOLI -F AT IMA! n

Pak opět na něho: >EFFENDI í,0-ISA?.
Loiza pokrčil raDIeDj,.

"IZMIR?< ptala se netrpěIílě.
Smyrna? Možná. Sml,rna nebo Kapshé mésto. To uůák nikily neaí, holčičko,

Jak 1en tl to rlc.|
V malém čIuntt b1,lo už ileset lidí. Stařetta na ni zilola l;olala.
Fatima mu ještě naposleil ukázala černé saětlo suých, očí, a pab už jen za,

hlódl s bíehu její zelenou šúlu.
Na alnúch ie uóleli ilel|íni. Blízho, u boků loili pluly skleněné trsy meilu*,

Lojza odešel oťl zábraillí a rsttnul ilo hap,s5. zlatohněilý jantar. Až mu buil.e,

nejhůře, prodá jej." V náklailnim člunu uaazoaali za rohy aelké, bílé hráty a jeřábem je oyta-

hotlali na palubu. Zaííata zilěšeně tíeštila oči a l: šíIené hrůze tlypouštěIa ze

zadků t:elké ltusy aýkalů.
Z lcabiny pruní třídy zařaal gramo|on.
,,YES, SlR, THÁT'S IYIY BÁB1'<.
Tančilo se, Bohaté IiiIsIlé oši sí tam ltrály na žiaot.

*

Talr som chtĚl íoho našeho p_sa

ne Ósadě odnauřit žrál, Deset dni
Š-en mú n'c nedel, alp nředstau_s!,
led' ltdgbu to už byl beiual u9d]ž8l,
tak blbec chcipne.

Tvaren se země podobá cibull.
- Už vlm, proč na nl tolika llden

SlZl Oči. Tundra

Byl šel paďour Silberstein
posleehnouti si také tranrpské
písničky. r veee jemu nranžel-
ka jeho drahá: Ajo Jirko, proč
tak tu sedíš, huby neol,evra?
Odvece Jirka: 'Prosím tě,
siará, jaká to společnost tu?
Má-li člověk z|atv zlůtl'. abv
se hubu bál otevř"ít, abý'von8
nepřišel." I prál Bobi: ,Jó,
proto Bechyně nemluyí v pať-
lamentě." A-a.

Utitel: Janho čo robíš po
aečeri!

lanko: Pomodlím sa a
idem spať.

utitel: A čo robí mamička
a otecko?

Janko: Prosím to eště ne-
patrí do tretei trÍedg l'udove1
školg.

Haló, šerife, Venca rozbil
gramoÍÓn.

Ten md štěstí. že to není ndš,
' Vá'',u

ůo tak řueš ?
}lánn radosl.
7 ieho?
llašel isem knoílilr.
Go s nim, lg uole. budeš dĚlat?
llechánr si k nEm,! přišit kabát a

nám po §larosli, kde uzit prach9
na šalg.

za každou cenu
všichni za
TRAMPSKOU SCÉNU!

5
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Milostivá paní vrchní velkonákupní radil bych
vám, abychďm teď opustili divaClo, protože se za
chvíÍi oňen Rorneo oiráví a nerad byclr, aby vám
to bylo nepří_iemné.
re

l|adaillg, zbaule §e
tulttl, budele štihleiši !
Dobrozdánis Ztracené hlasg
slran9 !:douá. _

Firna Šránelr a spol.

Tramo: Pane Paďour, nezabavéi mi to? Já du
do redakce, že se našel tůdle mozek Jejich ko-
l.gy. I

"Pan Paďour: '§ř'ashaist, to je přece znamenité.
Tramp; DyŠ von to teda mozek nejni, ono ie to

slepý střevo.

Ať zdraí.ejí Cukr
chlastáme hořlď

sladká
Farao

Pane strážník, iá
sembylpřepadenei !

-A lrým?
únavou.

Staněk:

Hele vidíš -Co-
Na tom rohu -Dvť tam nic není -N'o 1o, dneska né - ale včera tam stála taková

správná žába! 
_r

Y osadě u 5. šerifů §€ rozhoslil
smuíek. Jalc pak by ne. Franlovi jc
mizerně a |eži na zemí.

Přiide Vašek a zalká:
- Bóže, nejlepší kus nám padnul!

Ullp4iž. na,.e Pe ďour, ialrÍ ie
rožďil lňizi fachau a p llko]unou?- -- nauiml můi malei lramle.
- llahoi.. . bác.. . t8! lohle ie

facka a teď iim ukážu pitiltot,r1un.

R. R.

Pomsta je

Staněk:



A, f)ur:

I'řijdeš-li, ollěsírn prapory
růžol:ou střechu sllé bastiily.

přijd,eš-li, naučím oliDy
?astýřské tantdry!

Proč uáháš?
Bojíš se?

Že budu m.ít illouhou ch,oílí?

Nellěř tontu!
lá budu bandita

Ly budeš pásat líIy
a kozy kol domu,. .

Á oečer,
Itdyž nl.Iha spustí se,

zaonky jim utřeš mechem
a u zaonkoaé písni měsíce

aemena nalítá,
aonící brouzdáním o tráaě

a mléhem,
jim rukou pohlailíš.

TPl}rír 2

A ony spustí pIáč,
bílý,,

,u nůj krajáč
usedaxě .. .

ze samélto sottcittt,
h traoinám,

jichž spáneh jc tah slailký.
já builu dělat bantlitu

a tobě pro radost
nnradlauým pupkúčům

štětiny pouštět l; zaillry,
když přijilou přeil núš ilům.!

Nuž, píijď, má milú, přijď,
ty, již jsem neaid.ěl,

sed.ni si na aítr,
příjď

a na nlne zauolej,
až budeš na cestě!

pošIu ti naprotí velký vůz
jak sluší neuěstě

tažený spřežením Mus!
Aubagne, listopad 1929.

rustik aíla
ze,samého soucitu

k traaínám,
k xonícím lrcřům,

jež patří zuěři,
ztepilým |aunůnl, hdyž chtějí znásilnit

duhoué dryád,y u keři,
ze samého soucitu

h oliaóm,
jež brázdí tiché stráně,
je nutno zaednout pěst

a dělat banditu,
když přijdou pupkáěi,

zloději z měst -
Á stíílet.,

střílet na ně!

Přiiď za mnou., milá má,
na hory,

přijď za mnou, milá,
jsem. teshlioý!

Co ío děláš?
Věšim §e!
Tak proč se nepověsíš za krk -

Protože §e mi lo špatné dejchalo. Lucie,

-
SSIR už to má u nás u9,
IlrÉno !
AIe dl -
llo i0, Kramář už ltoupi!
panl lladěždě lt nouínlu r0,
ku sněhoulty ,Krasn9i lrgu,

- Čtověče, ly mi p;ipomínáš Forda.

- lo se m íok mazd ei?
- Ne, ate hubenej.

Já sem se měl učit hřebe nářem.
Proč?
No dyž je pořád takový všivý počasí.

Johny.

7

gclnih,! Siqma
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Inglmayer: po§lední Čundr.
(Pokračování.)

Vorro ve dne je nás moc vidět jak se čundráme v noci
a po jedný takový nočrrí tůře sme se došnajdali do roskoš-
nýho městečka Epernay.

Zrovna takle k ránu sme překročili tu světoznámou sně-
hovou čáru a nroc sme se tomu divili jak to je f tý přírodě
zaíizený, akorát tak jak to klimatológie předpisuje. F tej
ráně (neplésti z Ranou, té něco inýho|) to na nás teple fou-
kalo jalro u nás koncem března. Dyš uš sem u vědy tak
sváma zděluii že francousky se sněhová čára řekne >la šné-
štrychn a vůbec je ta francouština převelice blbá řeč, najmě
že tomu néjni konc nic rozumnět a v řadě neposlední pak
stran výslovnosti a interpunkce to máte otchilki značně
různó. Napříklat vono se to píše strait setlement a čte se
to olčatrhant a poclobných více bych uvésti mohl nebejt
leciakejch volů kerí mi slibujou rosfackovat kušnu iesli sa

nebrrrlrr držet věci a kecat si rozum ve formě vzdělávací
besítky.

Tak tecla k věci. Nevýhoda této teplé vlny byla ta, že
bylo bláto a to se prevít lepilo na potlrášky ftakoveich chu,
chvalcich že sme chůdy sotva uvlekli a psi se děsně divili
že to sebou nosíme.

Tonrlori se tendleten Eperrray moc líbil. Prej ta spořá,
danost, čistota f ulicích, radnice uprostřed takovýho krás,
nÝho parku, a slunce začínalo zevlovat na tu krásu - inu
pěLně začíná se den, iuchuchúúú!

Píchal holí do dláždění iako ěetník do stohu a keivaiíc
pitomou škócorr. frrrt povírlal: oJó nane, tady je ordnunk,
jal.o bvsme nebvli arri ve frankraichu!<" Tak s"m namítnrrl d,aitotrce rrrůchot{ sve,im obavám: ,>Ton,

ilo" co ilyš ale tartv b,rrlorr mít fšurle takovej nořádek?ln
.Tako v ostatních městech, i tatly sme se šli nřectavit n

lrt,lrlonit be:zpečncstním orgánťrm. Policeiní borrda jako

z mareinánu" čisto. ticho. ěet<árna polenená c"lá rrortré-
tanra všech zlosvnťr s-ěta fčetně T,ándrrrho nod kerím bvl
narnal.-2agj kříš. policaiti vvmirllerrý a upiatý lítali seru

tam iako nometla - inu clisciplína!
Teikonc Tonda ěíhal na drát jak mně mý předtuchi ne-

sklu-ulv. I tatly byl pořárlek! Naše pasy a kontrolní knížk,v
nám oilehral sekretář policeiního komisaře, A potom zas

io orr"yr.re procetlura: Srovnali naše vizáže s těma ksichta,
ma na zdi, přinesli ty dlouhý šuplíky se_ všema gauneram,l

" kr"r"-á'."orr"r"i-" překrásně podle abecedy, slinili
,"i""'" ."i.r,orali .rše inicijálkv. Poiom e_nergickv zmáěkli
,aš" nrk"aki a nařírlili nám sedět a neheihat se dokut nás

."""rol"i. Za pťrl hoitiny nás zavolali přet fšemocnýho párra

nolicajtkomiséra fo, Epe"nay. Kulaťoučkej fešáěek uhlaze,
neich "způ,lohťr nás rrvítal pohledem Glyf.tona, Sklopil vo,

čiěku tlá našeich papírů, ke kereim bvl přiloženei štyretrán,
ř.""i p".i.r..I na áašině naťukanej (proto ta půlhodinka!)
a jal se řeřnit:

lJá p"o.tě nechápu jalrým spůs_ohem .ste _se ,dostali vod

.ěmeckejch hranic aš sem,'Je s podivem_že_váa úřady f pře-

,i*T"i"rr'-;""ch nezadržely a nezabáslyI Vaše listiny nedo-

.turojorrt Váš cestovní pas a prt to je,.pro.mně jedno a to

..*Vi U"S se chcete rd"žorat ve franciji tak musíte mít pl-
píry f.ar"or.ký! Kdo vlastně ste?<
'--É.ri.ra- To.,l"ni, oI1ele óéěe, von vypadá jako dyš se
rla něco ptá, bylo by slušno mu něco votpovědět,<

Tonda'si'mně zmněřil a postřehnul že umím lip fran-

"orJy 
.r"š von a abych prej to teda vobstaral, A, iá zas.že

akorát si f tom momerrtě'rreipomenu ani na jedno slovo jak

sem zaraženej a poděšenej, aby rači řek něco sám, že je
větší, jak lry to vypadalo dyby ten menči mluvil.

Tak vorr zas co má povídat že sme. Jářku: >Tondo, řekni
mu že sme ty dva volové z apokalypsiln Tonda se začal
chechtat a já na něj buble aby se nesmál sic že tu budem
poškole.

Hezoun komisař neměl rát dyš se někdo culí jako Tonda
a zaóal nám láti: >To by tak scházelo aby si ze mně zulu-
kafíí z dalekýbo východu tady dělali srandu, néééé, toho
bochdá nebude! Pasy vám zabavuju, zejtra dopoledne Ee vo
ně přihlásíte na policejní prefektůře f Chálonu! Máte pe-
níze?<<

Kejvali sme hlavama že jo a von nám za to dobrotivě řek
kdy jede vlak a kolik je hodin f tu ránu. Pšakref! Na ta-
kovejdle bezvadnej přednes sme nebyli připravený, jak byl
ten chlap mrřravej tak eme na něj byli krátký. Povídá Ton-
da abysme mu zaspívali marzejézu, a musí nás prej hrretki
pustit. NeŠ sme se dost vynadivili jaký se tu na nás f sester-
skí zemi najdou pořezové kerí se nedaj uchlácholit bez boje,
uš sme stáli za dveřma s ceclulkou kerá nám nahražovala
pasy a na kerý stálo napsaný:

Nomádúm . českoslouen-
shý,m příslušníhům, oilebrány cestoúní pasy po,
Iicajním ltomisaíem a Epernay.
Obě índiuiilua přeilstauí se zítra na policejní
pre|ehtuře p CháIonu.

(Péčel a nečitelnej untrbift).
Tonda ie starej sokol a moc byl z toho ježatei. Píchal

holí do dlaždiček a notoval si tu bojovnou ptačí: >Kůpředu,
kůpředu, soátki ni krók!,, A naše mozeěky zaěaly horečně
pracovat. No jo, tady je pořáileček, té marný! Ordnunk jako
f Álemányii. Neprrdeme přece znova do šalónu dyš uš sme
tam celej den mněli hlat!

Vobrátili sme politiku a zkusili to s prosíkem. Třeba má
ten chlap kus srdce ftěle a pustí nás. Na naši žádost bylo
telefonováno do šalónu aby se věc vysvětlila, aby fešáliovi
votamtať řekli'že sme se tam řáilně hlásili u jeilnoho pána
co vr,narlal nemlich jako sumec. co bysme tam jezilili, bůch
lA llas svedeKl

Jó ale ke fšernu šalónská prefektura vodpověděla že smc
tanr vůbec rrebyli, no tě buch!

B_vli sme za dveřma ryihlejc neě poprvně a já byl děsně
rramíchnutej.

Začali srne utrácet krvavý peníze za telefonování, Jedrrol
z troštv. jetlnou z řrákýlro kšeftu, a zase z pošty 

- 
íurt

balóó CHálon. porád slibovali že to vyšetřej a rezultát ozná-
mrrěj rra komisařství eperrrajský. A pak sme honem prchali
k fešákovi jesli má vo rrás uš ňákou zprávu. Jen sme se

vobievili ve dréřich tak to maličký veličenstvo vyletělo,
zmáěklo knoflík rra zdi a kde se vzali tu se vzali dva zbroi-
rroši kerí nás vvndali sprostě až ven na ulici před ten straši-
r1.Inei palác. Voala!

Poledne vypuklo f torn okamžení, táta letí do dveří, par,
tlon to rre! - lrrány ouřatlťt se votevřou až zaseic za dvě ho-
.:liny, to bude votravaI

Já nemám rát takový dlou}rý zastavenička a přemítání vo
torn co by se dalo a nedalo dělat, A dal sem Tondovi zbo-
hem: uPas mi vzal, do Paříže mi snad vydržej kšandyo jedu
sám, čekám f parízu aš přídeš!< pokračováni.

K DYž K A N A D K Y lťi,:§líliiij
8
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ZMÍTÁNI STEJNÝMI 'BOUŘBMI - VYKOŘISŤOVÁNI STEJNÝMI VYKOŘISŤOVA-
TELI - VŠtCHNI NÁMOŘNÍCI SVĚTA JSOU BRATŘI.

Nápis v námořnickém klubu ,,Club International des Marins" v Marseille.

Proř máš zauřený oEi ? Včelička:

Ale tamhle ide pan Bohala,
iá isem mu dlužen la h3l,
naňky, tak ab9 mě neulť"*|.

- to je blbej párek -
- dyť je to buřt -

Tak se mně rie, že mám
rÚmu.
Tah se p]obud'a máš p.o_*i.

ffi tuláci
Trudy dnů zllečeme úděl saůj prost!,
tuláci cbwdí, jimž cizí je hostinná střecba,
v nárwčí domova aždy, jsrne jen bost7,
k zlnrtvení dwsí čas pobyu a pokojné nálad7 těcba,

za každ,jm světlem se rozběbnem', oblédnern'
směli,

do větru na pozdraa blabolem diaí -z aýprav se z;racíme přecitlivělí
smatbem a bolem, nespravedliaí

h dozněl!,m hlasům a marnémw spěcbu,
kter jmi mžib jsme se nadějí hřáli,
,k r.,ětru ca zradil a srlětlw co pálí -
ale snad jednou, snad jednow ltanerrl.e a cíli:
bořící šípkoaé heře a spasení powtníci saětcoaé

milenci mileneb něžn!,ch, jicbž láska ,r- ,r!i'"',;
azlelenula hostinnow střecbu -

. Přišel iedenpan -*.r"r"-*r*Lavecké a ptal se ií:
- Prosím iich, matko, iak to dě.
lai, že na ty iejich balonky na.
chytaj tolik lidí. - - 

R.

Pouíd,ala jedna holka druhý holce:

"Iá mám uěčný, žiuot! ",r? ? ?u
>No jo, u Ječný ulici žit,ot u šuailleruy!,rLord,

-"$,"

Je to na tom světě ČÍm dál
sem chtěl rozměnit stokorunu, a
ji měI?

blběiší. Onehdy
myslíš - že sem

-
krok zo krokern króčí clpilisoce
ppřed. Ono by to šlo rychleji,
ole když ty krtrninóly nestočl!

Farář,

Reltlanta půl zd,rauí.

Vypad.áaaly m,ě xlasy.
Koupil jsem si aodičku, na hteré

stálo:
Již po pruním použití ulasy bezuadně

aypadají.
A reklama nelhala.
Vlasy opraudu uypad,aly. Sam...

Víš, co ie blbý?
Když §e ptáš nělroho

kdo ie právě na zácho-
dě: ,rCo děláte?!" Lord

Zaelárno,
(Za zaslála redakce nezodpovídá).

TatíčIeu nóš.
Tatíčku náš starý
buď nám dlouho jarý
žíuota necht prouází tě dary.
Oko moje rosa jrnula,
iluše má tě obejmula,
o stdci láska It tobě lmula.
Chtěl bych o haždé roční d,obě
ruku peunou stisknout Tobě
a nebo railš ruce obě.

Složil Viktor Holmánek, žáh III. ob. školy smíšenó
tl krumloaě.
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Me l i c h -D r e n g: 

Děvče za provazy, 
Sentimentální povídka. 

Arena uz Jenom sípala. 
Deváté kolo! 
Gong - Time! 

Dva páry rukou s nabubřelými konci vpletly se 
do sebe. 

Temné hlediště se kývalo rythmem obdržených 
ran. 

Komicky poskakující soudce kouzelným pohy
bem ruky rozetnu! vždy na chvíli příliš spletený 
uzel tě.I. 

- Tempo - tempo -- tempo - organisované
výkřiky Arény masírovaly znavené svaly dvou lidí 
v ringu. 

- Dane - tempo - Dane - tempo - sípaly
úzké rty Betsy při každém zápase Dana Bradley-e, 
nejvážnějšího aspiranta na championát welteru. 
Seděla vždy v rohu, za provazy, právě tam, kam 
dopadlo vždy po ukončení kola znavené tělo Da
novo. Postříkána vodou, francovkou, kterou se
kundanti v přestávkách chrlili proudem na zkrva
vený obličej boxera. 

* 

Příšerný direct resonoval zděšeným výkřikem 
v rohu ringu. 

Hroznou ranou mrštěné tělo, tupým akordem 
vrátily struny provazů. 

- One - two - three - for - five - six -
G o n g. 
Záchrana v poslední chvíli.
Vzduch zduřel hlukem.
Nad Betsy se svíjelo rozbité tělo.
Proudy vody sháněly unikající vědomí.
Lahvička kolínské vody, vchrstnutá Betsy do

Danova obličeje, způsobila, že konečně otevřel oči. 

- Dane - ještě tři kola, vydrž -
Bolestí zkroucený obličej se usmál.
Gong - Time!

Dan náhodnou ranou na srdce dostal svého mu
že. Zakolísal. 

- Dane - tempo - Dane -

IJ, 
\11 _.h 

Rána na solar plexus, rána způsobená vahou
těla, jelikož v rukou již nebylo síly. 

Soupeř Danův, jako by se chtěl ukloniti, padl 
na hlavu a překulil se na stranu. 

- One - two - three - - - -- -
TEN!
To už Dan nevěděl, že mu soudce zvedl ruku .

.. 

Dan byl druhý den slavný. 
Dana zdravili na ulici strážníci i kluci z rohu. 
Dan měl krásné a chytré děvče, jménem Betsy. 

* 

Plakáty řvaly výzvu Jimmy-ho Huley-e o cham-
pionát. 

Arena vstřebala nové chuchvalce 
spatřiti v ringu Dana a Jima. 

lidí, toužících 

Deváté kolo. 
Time! 

* 

Danův obličej mokval ranami. 
Swing - sot - direkt - upercaut. 

- Jimmy - tempo - Jimmy - tempo - sí
paly úzké rty Betsy v rohu za provazy. 

Dan, hlavu schovanou v loktech, s podlomený
mi koleny, bez odporu přijímal nekonečnou serii 
krátkých ran. 

D!ouhý švih. 

Soudce mohl klidně počítati do sta. 
.. 

Jimmy byl druhý den slavný. 
Jimmy-ho zdravili na ulici strážníci i kluci. 

z rohu. 
Jimmy měl krásné a chytré děvče, jménem 

Betsy. 

Anglická obuv 
pro každý aport, apeclelni pro twietllna, lov, 1,tah. 
motocykl, lrampln11, box, rybáfatvl atd. ee zárukou 11 

Jaroslava Bohaty, 
Smlchov, proti Knllecl. 

Cenlk aportoval obuvi: 
Kč 

Lovecké, dullbox nepromokavé . 141.-
[.yžařské, orig. švédský Nanson . 213--228.-
llruslařské, v luxusním provedeni . . • 123--148.-
R ybářské vysoké, orig. amer. �mové . 19R.-
Solérsk�, velmi teplé, nepromokavé • .• • • 168.-
Turistické, orig. angl. dullbox • 128-148.-
Kanadské pro tramping, orig. kanad. vzor • 195.-
Kanadky vysoké pro motocykl • • • • • • :1118.-
Do sáňkovánl dětské a dártaké • • • , • • 53-115,-

1 

Boty vysoké, pro pdlvodčl drah, vri tné, tr• 
hovce, •pecielnl, zvláště teplé, 1 lisovanou 
ar•tf, orig. aibihký vzor, made in U. S. A, 122--178.-

ŠTOČKY 
GRAFICKÝ REPIIODUKCNI z.AVOD 

PROVADI V NEJUPSIM PROVEDENI 

to 

VOJTěCH HRDINA 
iMl(NO", ULICE AA IIOULCI C. &. 
TfLEFON 455 7-8 
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Volí se kŤál trampů.
Na iplvní nec]ě]i v příštilrr roctl sje-

tlou ,se c]o Jorn,o City všichni trampovó
Arnolilrr,. )Jc to asi 10.000 bluclný,c'lt
duší. Na poi,aclrr poclivného sjczclu jc
totiž r,olba krále trarnpri. \Iý-lohv ,spo-
jcné s ce,stovrrýrn lrraclí so:z,oclktrztr
nedáv,rro zesnulého .Tarnc,sa }[ u rph 1,,
h o, plr niho králc 1r,anrpti, I'I,á,r,u i,oliI
má kažrlý traIrlp. rttusí r,šak ilo]rázat.
že po pět posleďních lct b;,la :rru clo-

lllo\-cm jcn silnice.

51. prosince 1929 skonal pod kol1,
siizavského vlakrr rrírš starý a
tlobrý kamarácl Yojta }I r ti z e k

z ..Clrinookrr".
čest jeho 1rarnátcc!

Eo was zarfunŇ
tranrpttttl, v .iirliém hrroji re rrrč:stč,
žijí, jak r-r 1l:rtlají zblizka obchodrríci
morálktllr počestrrí občalré - nil-
šíIn ltcsl:lrrr zrlstár,á: nejlepší obrantr
jc írtok! - ])ontůžerrre podltlzit tu
slrlriltlrr stolici, rra které di,epí farrgli-
čliarni or,č,šerrý Ptrďour, věčllě prs|iir-
jící naT-še nor,é, jehož špinavé plstr,
schor.aIté clo zlatý,ch prstetlťt, rtní
srtartl jc,llonr rdorrsit.

Jrleme sami, proti všem a rlebojí-
ltle se. Nemáme finančrrí]<a, rreclrce-
me, ab_v ntr nás někdo vvdě]ár-al.
nt,tnánre nrtrnagerri.

..'Iranrpská scéna" prtrcuje koleli-
tivrrě. - Neuznár,áme plimaclotI rt

,.srnetánk 1,".

Jsme,,Trampsliá scótrir".
Kdo clrccš spolttpt,acor-at, kdcl rrráš

nápadv, pišl T. S.

Franta je a není blbec.
Přijde k Baťovi, jde ke kase, r1,,-

tahuje šuplíky, prohlíží, upozorrlrrje
na špinavé okno, dá clvěma pi,írrrčínl
okamžitou výpověď, až to namíclrne
slečnu otl kasy a ta spustí rálrrrrs. - -

Ale Franta se taky rozčílil: ,.Ticho.
jooo, a mějte trochrr írcty před šé_
fenr!o' -- Všiclrni otevřeli lrrrlry. -,,No nic nekoukejte. tatly máte na,
psáno: Náš zákazník - náš pán! -a já si tlrr korrpit krém!" \lí]a.

JosEFu TBOJANOVl,
který spáchal stav manželský, nei-
teplejší krb rodinný přeje oddaný

l'k,tlnč: rrežárle.jlc zvláštnic;h odpo-
vědí. Nenrám na to čas, potř.eboval
bych k tomtr nejttlórrě 2 ]rbdirrv dcrr-
)ri,. irllrclt tttrrlll ršr,rrr otJ1loritlat. |'i.
t,rl se ttil]lizílt, k slltrlrIpr.tiCi r ..'|'l.irmp-
sl1é scóně", rr<Jejle vžtJ1, 1li.csnórr
ttclt,t,stt. l ti. litcři již s rrtilrri spolu-
Pracrrjí r časopise -- ttettt<lhu s|př.e-
ce r_šechttv ittlt.esr sclror úr rrt (plutí
pro \ ámu, Děclliir atrl,). ('o jc liótJnč:
b_t|Ý, to.samozřcjmč, ztrhotliin, co jt,
1řebtr..tttlpor ínr v lislárrri.. rrir osttrlirí
dojde. - Harpunář: neclrte se ntr zi-
ltrlr zar řít. T. l.Z... 1lorrlitizírrto. Lucie:zalíln je<lerr ir ncsll,tl'te sc. Slanko:
boli mě to, irlc jc to jllllÝ. Nor.a: 1lt.tt-chv se dtrj z nírs dosrrtl nroc tč:žlio
talrat, tlrerrrirta pošli. Lortl: kcllž se
nám na strárrku r. tisltárně rrernriže
vejít ř,ádka, tak v krirjni ttortzi nlu-
síme vylrodit potllris, jintrlt rrtis vir-
bcc nenapadtre, abl,srne nčlirrlto o-
krádaIi o atttot,ství. Vtitntlr.i trerno-
lr<lrr být 'lvó fťlrv ltottortrl,árry, pro-
toža .je clělá zatlarrntl. Unkas: tttr r,še-
chno dojde. Faraón: pi.ijímáme delr-
rrě 1lodtlllo.jí. Ferry-Tor.onto l.: tak
tal<y budcm scénrr dělat. Ttrndra:
WolJier sc núttt rltr gtrlet.ic nchodí.
Pelle: r,šeclrn{). .i(,ll0m ne 1ett,,sr-az".
Dědek: adt,estt ! Papirový potlach,
Brno: že se tlestr tlíte. lcllit zrlánlky
vínem, d_vť telr 'Yítcltrr, 

}1 l oupln"ě
vožralej a minro to rrclejte adreslirr
bližši, až do donrrt. byc]rotrr si polte-
cali. Marabů: do X,liclrigarrrr nem<ržno
nerlzlllojetr se r,vdtrti. Honza Týr:
fiozdravuj taky pana generírla a kan-

_!=5l!:§r-lr_ " "1ll]::" ":_

Redakční.

Trarnpská scéna.
Tak toho márne plný šuplík. A to

je radost. Samý soulrlas a nallídkv
k spolupráci. Kdvb_vchorrr rrrěli vše-
chn1, ty nadšerré nabíclliv akcepto-
vati, museli bychom vylroclit Národ-
ní, osvobozeIré, stavolské divadlo a
nakvartýrovat se tam.

Alc k r-ěci: ,,T'rirnpskír scéna" sc
utvoi,ila a pracrrje se tím radostrrěji.
je-li vidět pro věc poclropení. Možlrár,
že jíž v pi,íštím č:íslc oznánrínre, litll
a kde začneme. Jenom nč,kolik s]tlv
předem.

Upozorřru jenre, že rrás atri rrelta-
padrre ,,Trampskou scénou" snažit se
získat sympatie rněšťá]rů pro trarn-
ping. Kdepa]<, Paďotrrkové! Řezat a
řeztrt! U]<ázat tšetn těm ,.oficielnírn" person ál: K. M.

Milý pane redaktor, A trampové jsou takó titiž dobří lidé a je iiclr
. \ polemikám_v ,,Tlgppo" o tlampské ,.í1,-"^o_,,9; *:1iiú",3;;1,ifi?3"?:i|Í;lli,jTt*i"""Í3ifr:,"*\:"hjevuji své_nejuPřímnější sYmPatie,,Protože 1ll? _":: Ě")-'žoi*",,rI<élro nási]í - neclělat už arri Wericlta anemůže zklamat a svým zdravým rrápadem mrrsí zli- ii'l,-'1 !"'
tězit. To je krásrrý symbol - který "yjoař":l'irolr6"r- "T::t":::l 

ani jiných, ]<tei'Í začali nálrodou a končili
sk(m vit"alismem. lnanccma'

'po*oi.ťii" tote na, jednu takovorr scénrr: B1,1o ..{"ií s_e n_ajít_pro ,r,Šechno trarnpové. - Je třeba
to o. čo"o"", ;" F";"ii -. u.i před čtyřmi rokv'- miti úcttr k pi,ír,odě, míti r. ]rrsti své touhy a z dlaně
v letních měsícíclr. Ani se už na místo népamatuji, alc vYclrrrtnávat cI]éb z nervŮ a krve,
vim, že tam hrála taková palta bohémská - mládenci Jsem tramp celým srdcem a přeji každému z téch,
r staří - v takor,é podzemrrí tančír,ně a nezapomenrr ktei'í brrdou začilati od toho srdce boží lán poželrnání.
na to nikdy. Svěřovali si tam prostě ti velcí chudáci A dobře psali kamarádi, kterých sice neznám, a]e
své boly, radovali se tam ze syé nezměrnó r,olnosti, př'ece je znám podle těch prostých vyjádi,ení - že
hýi,ili až běda - ale neztratili svou lidskou bási. Scé- trampové lluclorr samostatni i v tom, že budorr lrrát
na, kter-cu si natírali každým dnem svým mladým zá- sr-é, sami a pro sebe.
pal9p, byla vytvořena lma_téry prq._s ebe a z.á- A to Vám pi,eji. _
vodila s..PŤ9PYchoYým divadlem svorr Přiroze"9.1_,lŠ]; NIoje ruce a r,šechno až brrde potřebí. pomohu
\ovností". Tq_ 9cé11_ byla v Cannes porrze asi 1:l:"^' .56 

'_i"p'rotoze 
tá .ry.tsta 

" -taai a že života.dní - pak táhla dál, ale vzpomínám na ni r.íc. než na
cokoliv jjného. VášoddanýStaně]<.

fia I. rolníli Trampa ť{ifitifuJ původní desky
Trampové nemaií mnoho hn,h, ale kaá-
sně syázaný ce!ý noěnik suého
Tnampa mu§í míti každý l

Adm. TRAMP Praha ll., Karlovo nám. 15.

Desky expeduieme za Ké tt,-
i s poštovným. Také chybějící 

_

čísla jsou na skladě.

i

l



Jarr fllda.
poděbradská vraždááá číslo z.

Dnes vyšlo na jevo, žc poděbradská sensace našla opakování!!
Dle ouředního raportu ,Loů0.1 situace v podrobnostech

V noci ze §ylvestra na Nový rok byli mímo jiný čctný
hosti rest. u ,,st. pošty" přítomný téžl šerif No * Ry,
§právce nervové soustavy a kapitán Frank, veli,tel osady
Michiganské při Stoku Cidlinv z Labem, tyto se chovali
réže nbci velňri podezřele, stálým chlastáním budili pozor-
nost všech přítomných, pokuď tyto samý nebyli v Transů.
spůsobeným- hvpnoiickoů sílou 

-sylvestra, 
menovaný stále

Áezi sebou .oŠi' š,.ršk.li a střídavě'odbíhali za kostel, zdali
platili tyto návštěvy jen tomuto oučelu, náš slavnei detektivl
Ňařvanéc Vařbuchia' Bachadei nemohl vypátrat,'anžto byl
placama sám jat kouzelnou sílou tohoto dne (této. r_r_oci). V
Ší-šatei lebce Ňařvance se zableisklo spůsobem ,,nad 'Iatrou"
když ionoval plán, ru mu vepádlo napádlo nové ,,Skvělý
poáezření", zdi nejedná se tu o známé Tisldorfské rozpa-
rovačel Odhodlal Í. p.oto docela kamarádský šerifa požá-
dati o naosání slova:-Vole! na papír, podle kterého by se

mohli hleáat totožností v písmě-s leistiem Dússeldorfským,
šerif zdvořile odmítl a ukZzal na příchozího, kterej nebyl
nisdo inei než sám pověstnei Frank, ieho heikulická postava
brrja tohó dne ve spárech démona ohnivé vody, jeho chůze
,r|iirtá iak hravé vinky některého houpala! Z vyku|enýma
uoii*"'" oředzvěstí láksírkv v těsně přiléhaiicích raitkách
,"" pi"d".i skromě své přáňí, mžikavým po.hledem aksami-
.""t'.t "li 

prohlíd si Frink nám známéhď slavného Stopaře
i áei, ..ooiiU nánr ... .." esli chceš napsat slovo Vůl!
i"*i-lo n'aoiš sám, iá mám dneska skvělej- tah a to by tě

mohlo moc'stát! Nebyl tím náš slavnei Vařbuchta konster-

"o"-l'", 
i"lrt."c jenom jeho podezření'sesilovalo, neb.roz--ÚĚ;řň 
;. mu v'hlavě, le jisiě oba umějí číst a že védí, že

""Ji. oir^"'Uv mohli-býti'poznáni! Vše plynulo scela nor-
Í,a;i,';r;; iÓ, že 

"badua 
póčítali přibývající.šrafy na tícku,

čemu se říká mapování! Až náhle Ftanta vykřikl, ťoztrhnrt
il"i"ťiU".lkaiit O.t.ktiv zbystřil sluh a ial se ostrým
;;"i; oř"rái^t tužku, kterou'si činil důležité poznámky,
n".t ra"i- o"i.avil uši v předtuše velkého zločinu, všechna

"áá"rř.Íi'UÚ "" b..on Óhilipsrádiovým způsobenl zcsílený,!

Ť;i;;ii';;d;" lĚ"b""l a' po8al mrkati "a-kapitána, 
po vý-

měně šuškaných slov vstall odešel, vrátil se však brzy,.rrynt
áĚ"'.á.iii7't rorný^ výtazem ve vočích, s_krokem odhod-
ř"ýň;-6;td""Áié áaí tušiti hroznou událost, náš slavný
Ň;Í;;ý';;ř;r,ui .,.po"o.o"aně oba na zahradu,_ \de.slyšel
.."i"-áía.iiClověče'to bude fajn! Už se mi steiská zakrou-
ii.'*"-iit8-I Ovšem, že ve strachu v9 lyůi vlastní Bachadei

;$r;;i;;;;r; lozo.Óv""ím místě i když :l.evidšl co se děje,!

vtk, ni-iriai.,iýtol Mám! dat sem mu šátek! Dobře! tak
JiE"*ir ňÁÁTÁia"chem neslo sekřupnutí a zaiváni, drž
rr"i"i ÚZ ie to dobrý! Dělei! Honem! počkei todlenc mu-
.i-. t" iít.abat, aby to nikdo nevyslidil! Poiď si umcit
.iiJil 

-b.řúu -.*piérrrí* 
tempem na místní strážnici

i"ái..r " -žik" buÍ" obsazena hóspoda a dvůr, oba podro-
Ě'""ý Í"irl""h", ořiináváte se? oba se ien řechtali! Dobře, Váš
i"nir-,Í, Vái ' usvědčuiet počali rozhrabovati při_ svitu
L'únv čokoládově čerstvóu hiomádku jeden známei fantast

""iÍit tI ... Kostralt! noió ale vod Herynka, kterýho mě
oárchanti ukradli vece vařbuchta a ,leměl ani rolik času,

iby uhnul šlaku kterei ho trefil!
povídačka kref a mlíko!

Farář

PoZDRAF zE sPoŘll.ovA.

Vdwažmi pano redaktor, tat emr rudtc ddt kebulc do cumlu,

-i "Ěi"oiao""'"poiiloí"kt 
í Úctó podeprul r,_zji.till emg narlcdujlcl

r"kt-i. -Si"- 
-i *t"" ňaka Óřadana velkoru&cla obcc neboll

předmnósti ěi o podobotho?

TPnHp 2

líamatfrdi nam píšt ,, , l bohotí Jsou osDícenl.
Alespoň lustry.

Tah znám iednoho chlapa a len
ie iaH El íe l ha.

lleblbniž, lalr ugsolrei ?* ltÉ, ale taky {0 tel §laTei.- Váma

Víš, co by mně z,aií-
malo?' Kterou nohou vylrročí
stonožlta ! !

Nejme, cmc rt povidali a dyš oo blit hloubali o bimo tal
^Ui 

-r"jti, vldim ie sme vmda. Aao wrada do kci někdy 47l
neprši přijede takl autobu, gde světlo Hika lrk cbca, gde sc s clvi_
tiá*ij"ň fidich utrrže njjbuttějc čgtnickl stražmiatr, kdo_ n9přiliba
aú jedno vokno a vod voladi Ů lišlme cmt j€DoB tim že í ogadá
g mužo řvatl a tady r nemi alebrž * ušt v deret bodil bit
kuš.

Co wu budu kecat velevažmi tÉno r€daktm, ckatka, nl na
tejkonc pofstali o bt }den muž a řeldl cme: Ml 3E traňpovo_r
t"-tot 

""Ů 
našc chati. Á ia g ;plnomooěnej mluv* a naIl oradr

kga řpi vic nď kqakolií vonda bmpdq v hutl_ll pralcu zs
kádlšteiirm. Tirknue vm teda srdeěnÉ pravict eslt fi vod Dt-
čebo íovna núata a něbojt€ re, mi ere ryán

Spořitoí jedna rodina rtejně irko Kampa, a íštchnl ětmc
Tramipa, Přeět€íac si član€& vo inkvieici a bruacb keri nr nar tcl,
kom Ůuáe poučtět ten novej perlamnt tak vam ,tral_toho nu vl,
řidit rori našicb lidich kgi ou ítom honěny a cliltc.

Na Spořilově * novi vladě řika ,,Kabšnytlta", m_što bi! _pgro!
op"rá. optižnt. A vi ri nislito snat'že * narodilo něo velilrtbo?
rímq bu<L to ar to §mi @ to b€jvalo, ťebar bt na ně něo kei
"a-'r"t 

jako iEp6atú Vita pronačel avi plnl řcčl tak budc
Fašičetí Jiřiček voň Silbr prcnašet rwje řeěi rvatveěanl a novo
rcěni ] to vite, řeč jg něo- o je fut aktulnt. No a bude někollt
nmwů kaí budou 

-mc tlachai až je žvmírmsld policajt vivedc

"" U*Ú", " 
pak bude povico těch ílegmčů k ri tan budou &n

jednou za měgic e to étě budou chrápaL
Mi opčoi, vlasně teť ut pouht osdni9i__ spořiloíeltt. dopcučlmc

"ladě 
-abi 

kaž<la řeč, ať vajeěna nebo dušiěkova, koněila takovu-
dle íloskuli:-- :. . .: . ; eu to pnvě t-ánpovG kgi pznt našc čokt niva, kao
* -.toji ÚU,r, to" rcstou€jou tal počctnl mt í očicb a v
;auan áěne ciini a prcto w'iamo priě enima,, vihuptc jc dokať jtl
t"q á.Ui""ÓÚi"řse prij-o" ta4i_,í partenr sdp9 Ť jiT. dostao€ Ýi-

"ňiÓ; 
-ÉÚ; sE;maiti á spatečniho'listku i jakoš i kilometr íáčor

Pme vdevaženi redaktor, voni nag bolt pani nmal moc radl
*Ú;-; i.Ji"u 

-"Jel"il" pímu Are dyš _gi Lliže _poí_limnme, tat
mi-i,-*Ó;' nejsme rowa lak konongór _zbitečnyl Jaon u,

"t"iú 
pá"i vladářove, dyk mt vopravdu l_t _ďipadano fuko !y yG

ilil;'áu J"J.Uat "i. io jgule aLt mrao. Abi r muselo kor
vichovayat ft@li ílašce !

Koukejte, dyk nebejt řanpuch ,tak _rlam vlada nm prc-
**-.-ilú. iiti "" -"r"j brňc! Ja bich nawhoval abigte raěi
Ěiti lod.r- ablate nas taki pozvali do k*ami, udělejte pro naa 8&
Í*iir-i ái ÚÚere chodit 

-koukat na ,,provoz". Bati s nemutilq
ř;Ň;^;*řr;;J-i.i Út-J krotkí- a snj př_a_ raki lrolku
na filt* veškga nc pocUazi a lral bt rat vidět iak mu vlad-
.]."]-Ďiř ;-;;o" nracl'konate rpravně, tak mg n*bto př_ipustlt

ii"'t"-ii-áaii---il;č 
-".i-b"á.-" 

óodezřivat 4 tam hrajetc
iiU". řá. * * *. ěinoit stidi, bojen potupi.írcb lid1,.žejo!'--řa;-J.ř *". i"a.rt*, to ja mirrim- je 'v{mi_ mudri,_ mi
Ul"-.-ri*.iái "'Ě-" "-i*r.Ú 

popóvidali. kamryacka družnost le@r
;i;;ltlř- úÉ -;i na ti pant -koukare jako na tirall a voni na
;;j;t" iř-"lair,-l.UJ Úi* rJ řeba visvětlilo,_Spoňloískl tían,_

-i.]-arr"" ÓÚ.i, "", 
p"rá."*-Ň 

"_ 
LUatait inieto Hasic}lb,

-.SlJt. ..- .-n_".'rači oobutni ,,Ahojť'" Za trpici a Vináčm Ingknayeí.

1 Předplácí ,se: ročně 22 Kč,
r;ůlletně ti Kč. - Redakce, admioisTii"Ó" """.*péaice,'Prnlu 

1i.,-ru;tovo nám- 15, 'lelefonY

^li.zlt u 43.300. _ Filiální at|ministrace p.o VLil?"s;";,"É"";. l"sova_di{t{tl:_,: ;99?i",;"o,Jil|l]

Lord
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