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TPIHP 3

Trarnp§trá scéna
uzáuěr anRety, ieliltož scéna
ie iiž hotova.

KluDla vo tý tlampský scéně.

fIiIí, fl,štuscrr,ó 
- 

j(r vás na sto tisíc pozclravuju a 1í-
ba"rn a r.ěděti Llírr.árn, že seul jinak zdráf, ale ouplnej
rnagol clo tý lrryšlcnlry ,,něco ,udělat", Yono se řekne ,rněco
udělat", ale zobat ,holl Já si mysím, že dyž scéna. óak
Ťáeká, jenže rto se hcdír zlonlit přes lioleno jako Etla Be-
neš, {lo rrruší být plogťam, a,le ne zas j e n program jako
to clě]aiv rrr]áďata let 1919-1929 . . . Ťo bylo víc pro-
glarrrů než prácc a 2 toho všeho nakonec drek svatýho
Nc,ulasténa. Pi,edně rlopol,učuju neťIě]at,,utnění", protože
to ,bysme ruohii pak rseclunr hubenejch let hrát 'west
pocket revui bez ,tr'erence a pak sedun tufuých ]et cletto
s Ferencerrr; taky by se ná"nr mohlo stát, že bysme hyli
samí iFrejci a llonz]ové a nakolrec bysme byli ,ako l[i]ar
(furt samý vošlohávání typů, z Berlína a pokusy a -prťl'publikum). 

- Za druhý urehledat nový sněry tam,
kde nemůžou bejt, Tenori,sta může zpi:"-at, ale nepoleze po
zdi. Becitátor ,bude recitovat a ne nosit laťky místo kaof-
líků. To je blbej;tlrrc, pak: lly b;rrťleme jiný než ty před
náma. Eejt tiný, to je sice možný, ale báseň vosta"ne
básní a me z li chtět uděl,a,t Miramá.re a aktofka vostane
aktofkou i dyž z ni bucle nějaký Nezval ilěIa.t syreěek ara

tvrtlo. A tak poclobně. Mám sám v kotr.bě několik orávlhů
vo ton, ,eo by,se ťlalo ťlěIat o ovýho (t. j. s upotřebenín
stávajíóích vymoženo,sti jako je Dieselův T"otor, Einstei-
nova ,theorier-iE[a"nussenova, ja,sno,vidnost atcl), ale to, vá,m
ta,ťly nemůžu ílct, protože nr nás se typy kraclorr jen to
řiněí.' Dost, n,a tom, až buclou krást potom, kclyž poprve
přetlvetlem nějakej rajcpajcmajstrštyk. . . Za hlaivní fofr
pokládám tohle: ne.chme 1řípravnýho caněoí, sejděme se,
Ýekrrěrne si, co máme a co cláme ,a co je proclejný a co je
blbé a ,pak - 

zaónoirrt. Ko,čka leze clírou a pes vo}nen,
nebucle-li pršet, nezmoknem. A vono pršet oemusí, jen
ilyž kape.

Slabý: Větry do plach,t. I(nrm,a.

Tgily: r,ětiět srrrěr - boj proti padburství9 Ťaky, ale
přeťlevší,m pro sebe něco, vžclýť to tlě]áme $ece pro sebe,
Á ná.rněty! Každej kdo má r-e své lbi nBco, có b.v šlo
použít, ať píša'

Ať žije Trampská scéna!
Franta Tund-ra, leťlen, Plrr}ra.

ret'[a.kce l

vítárn lv kažrlélrr snrěr,u ,rzu-nách§t(. órampskou scénu.je pŤec vidět, že se nají naši k]uci k svět,u a že se ne-
chtěj nechat cucat rvod různejoh paďourů.
moooc mně zklama] jarka mottl, clyž uveřejnil svýho
,rkaribůa" ,v česk]í.m slově! fuj, hanebně nás zkla-al, to
moch jít taky rovnoru ,clo náeocla! můřete mu t9 tlát pře-
číst. rt,o n4rn rozho,ťlně dělat neměl, ať se styclí a, ká se
(čili kaje). 

-jó, ještě jsem chtěl, ,ilybyste 6lycky sem tam uveřejnili
jaký vyŠli uroví trarqpský písně, raby si je ěověk moh- vo-
patřit. sice taj kluci necloveclou, ale idyž je to trkne
v'našem ěasopise, tak snatl se zas něčenru naučej,

Iio,ste]ee n. Or1.

Ahoj. Trarrrpský hošové.

'laksenr sc rozhot že ta.ké pi,ispěju ktej Anket ě
o ,,Trampskej Scéně,, d.oposavat sem spal jak netopír ale
ta anketa se lunou pohnula jak štika ze stojatou vodou.
Inglanargerovi fšecka ěest. Chtě]i by nas rostrkat jak ri-
biěky chtěli by si z nás udě]at lacinou reklamu pro svoje
zaptďéné pufy. Nemají na tom clost že z lás ždímaj krev
v ťlílnách fabrikáj a jinejch poclnikách, Jitlybí z nas uclě-
lali aějaký ,,tranrp Boys" byla by to naše ,zkán, Jer" jak
zesvini]i naši milou pí,seň mámu fšacle při ní tančí a ,pa-

ďoursky matrony iblahenr krkají jakou má fajn melotlii ale
oni rrrají jen ti,síce a srclce kamené neměl jí Motl ilávat
do tisku. Měla být jen naše Kcle můžo;rr chválí tramping
trampské písně sou jim jen dobrou zá;b.uvoa při plnejeh
koritech a plnej kapse jsou jim ,clobrou psinou v jejieh
zaprtlěnejch lsaloneoh, Ále podívejte se na ně esli je ,uvi-
clíte venku. Ono se lechko vychval,uje tramping z oken
prvé třícli. ,Oh,oj hošové rutvol:íteli trampskou scénu 1ťece
vám ltam pudou paďourové smrdět. Překon,ali sme (Sva,
zováky) překonáme i tohle Solí v oěích je jím i Náš ěa-
sopis ,rTramp" kerej viři ze schniJejnm voclama strnulí
norálky, Sem pro tr,ampsko,rr scénu ale aby tlala paďou-
rům ránu kte,rá ,by byla klínem f rs}nilej paďourskej lite-
ratuře. Ahoj. Bílý Orel ze šumavy.

Ahoj, &boj)

}Iilý reťlaktore a vťrlrec všichni, ktlož to budete ěíst:

S po,těšenínr ikonstatuji, že je ,ta,Trampská, scéna ta,k
rrapol-o, upeěelá. (Pod.le ,sobot. R. Yeč.) To by byla, tak
prinl věc-. Nyní 6y mě] ten přípravný i-íbor svolat orsta"t-

"i širgi ,,prá.ceehiivý rnanóaft" a hezky rnu vyímavit
,,slohem pios,t;fun, neiíčen;im", jak si zbnrba rtak tu Tr.
,*cenu pi,ed,stavují a jaká by měIa být. To ]ví_te - 

muse]o
by se }no,vu zďílaznlt, že to nelrá ibý,t ani clost rná,lo to,
čórnu se dnes i,íká dirra,cl],o (jinak by to ,,zesnnrlo v pánu"
iturecl napoprvné), že to má'být něco ,.durchuntlurch" no-
,*61p --zkrátká 

Tr. scéna, J6, ale ktlyž ono se to tak
hezky píše, ale uděl,at to. LTo b,ucle lpa,k _l9tlé ,,§ _chutí
úsi,lovnó,u praeovat na trampské scéně clětličně" a rrja§Dit
si, jaké t,o má být.

že to nebucle ,,divatllo" o tom jc kažclý přesvěděerr, ale
co ilál? Trempský písničky sarrrotné to neshasí, -_a vyr{-
bět nějaké tYUovitě scény s plápolajícím ohněn a hanjích
:ra jevlšti, tó siehr taky ne. Co tecly9 Sborové tecitace?
DacÍag Futurisrnnrs9 Výlrava9 Děj9 - - Co ze všeho
vybra.t9 A jak to ,as uprravit9 Vůbec je ještě mnoho věci
rriezi neberrr_ a rtramskonr scénou, které se butlou muset vy-
řídit. Ale já věřím nrž ,tlnes, s n,aším velikým Ám,ose,m,
že ,,po 1řejltí vychřice, jb,ouře, zas v!á{a t1{ .,se vrátí clo
r.utóir tvYcÍ5 6 fide tram,pský" a že kďyž kaž_dý z nás něco
k tounu pípne, jak by ,chtěl, aby to vypaclalo, že se to
rrskutečnl. KJllci, že má,m pravtlu9

Anglická olrllv
ýo br'dÝ .pút, DcinGilna Fo trl.ťlú, !oť, lyrlařq
uotocyLl, buping, bm, rybářrM atll rc záru}ou u

laroslava Bohaly,
§mlchou, p]otl Knlžecl.

CalL rprtovaí ohrvt:

Počnllr ll. V Praze, 7. února 1930. Kř t,_
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. voJa Lučí po lučináck, bOrY'rl šumí po
,kalirrách o.*.k.j ráj to,r^ p"lrl"Jl

prohlá3enll
Prohlalull tltnto dŮřerněl lelllrol mi o mém

osrobozent n€nl nlteho známo, Že Za Sebe
ládné ?epařace neplatím.

Kalet }lelllelr.

- To le íaln, za sedumatřic€t l€t
lnáme zaplacený l

*) viz Bory u Plzně. Sigma

Longen:

í? &os

- Já sem jak ta Hedvika Navráiilová.
-- Tak bohatej?
-- Nó, taky mi něgdo ukrad domovskei

o
- člověče, vširn' sis rrž toho?

- čeho?

- že máš na rubv hlavrr.

- že blbneš!

- No vlasama navrch.

o
Franto, Ltaješ f ha"ty ?

Né, f L""*orriku.

list.
U 5 šerifů.

Sigma

o§2"bá.

..-ďv
Staněk:

to

Přišel pan šourek k panu Říťmilovi:
,,Nemají štyry pětikoruny?"

.l;*f,"|.jo, 
to vědí, pane šourek, pro nich

,,Jó? Tak si je vyměněj za dvacetikortrnu.
rlyk jich to muší v kapse děsně tížitl.!"

o 
LORD.

Tonde jde po uli"i,, jed.ný ruce B"elrm", áruhý
Folívtův ŽivočicLopis.

Jářku, Kam jáeš s těrna živočichopisama ?
Ale - Ju Ulnddát jeánomu clrlapovi.

Sigma

o

konllskace

Víš, že leží. mad.ant. tle špi,tále?
Di!
Vážně, uoni jí prolíbali ručku.

3
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-Mlšk- ]ý'llsLtl obvykléllo Áectt uveíeitittii Sauerúv
dopis l-ongenc,vi, který mu ,laslal po vyiilí ,,HerečkJ"',
l, níž část otiskuieme. Dopis lsem E. A. L. v nestíeže,
ném okamžiktl seknui a dottám, že budu přišti íýden
tlpět zclráv.

Kosíe/ec n|čer. lesy 15.|ll- 1929.

Milý Arturel

Včera, to lesť ve čtvrtek, ve dvanáct hodin v poledne
thdržel isem od Pokroku ,,Herečku" Tebou mně véno-
vanou. Dékttii! Ihned lsem se pustil do čtení, až isem
ii dlres v pátek v poledne dočetl. Tato Tvá kniha .iisté
vzbudí ,,véřeiné pohoršenl" ! Neivělši sviňáci v knize

2 gdleúe íuIúItů žioola
XlV.

E. A. Longen.

Heneěka.

dtltčl:tii sllasll, tic,Irl lópt,íečetl<.l ltecl:,aji z chytráctvi
za sehc s:pilslií A-řik., Heied'te, lidičky, Longena! neivět-
šilto zpustlika, sviňáka, hrubce a vožralu, jak nestoudně
píše o sveí vlastni ženě! Nic mu není svato! Odhaluje
tnanžclské intimity bez studu a hanby! Své vlastni
píálele a kamarády sprostě napadá ien k vůli tomu,
že se kdysi kořili Xeně ien iako ,,umélkyni" ! Tak
a podobně slyšim ie už skučet! Píiprav se na boi! Buď
llttdott do Tebe řezat, a nebo Tě bttdou hledět umlčet!
Přál bych Ti to prvé.

Nelsern nikterak překvapen iako budou překvapeni
postižení sviňáci. škoda, že Xenička sama iiž o sobě
nemůže čísť, mcš/a by, věř mi, ukrutnou radost! Srdečně
zd raví Frdnta Sauer.

ljlvrck z lománrr:

S lrrtlosti polrližela ve svÝch spravovanÝch hadřičkách
rra velkých boulevardech do oči žen, nádherně oděnÝch
a ošperkovaných, prostitujících se s boháči. Tam vyrůstal
.ieji vztlor proti nespravedlivému i,ádu na světě a nenávist
li těm, kteři uchvátili majetek a srážeji slabé do bídy.

První máj ve ,,Městě svět]a" utvrdil její nenávist.
Vltitla zakázala dělnictvu, aby vyšlo do ulic a oslavovalo
..Svátek 1rráce", vymlouvajíc se, že není dosud uzavřerr
rlefinitil,ní mír, ale v podstatě se obávala, aby demon-
strace rlělnictva neměly revoluční ráz jako otlezvu revo-
luce na východě.

Hauten zlŤil, že vláda potlačuje svobodu a právo na
rrlici těrn, ktei,í ještě rredávno krváceli a bojovali za ví-
trjzství vlasti a vyráběli zllralé a zbrojní materiál. Věi,il,
že clělnictvo odpoví vládě mohutnou účasti a vynuti si
tak svoje právo k oslavě ,,Svátku práce". Xena následo-
vala svélro druha na velkó boulevardy jako divák, kterého
se rrdálc,sti ve městě hlouběji nedotýkaji.

,.Město světla" bylo jako ve stavu obleženi. Všude kor-
ttony policistri a pohotovost ,,černého" vojska, táboříciho
na náměstích. A v některÝch ulicích stáIy kolony sanit-
ních vozú. Bylo jisto, že je v]áda odhodlána připravit
rlčlnictvu na prvního máje .,krvavou lázeň".

Provoz ustal, a město tížil vynucenÝ mrtvÝ klid, Děl-
rriotvtl l'nikalo z předměstí v hloučkách postrannínri uli-
ccnti na lrlavní boulevarďy. A tu docházelo ke srážkám
s policií již na rozhraní vnitřniho města a okolních chrr-
rlj,clr čtvrti. Lidé na borrlevardech křičeli, že se tam stříli
;L llojuje Proudy dělnictva hrnuly se mocněji po hlavních
ri,irtách, vlhlíže jícich trstrašeně se zavřenými obchocly.
l<irvárnirrni, spuštěnýnri závěsy rra vÝkladecb a žaluzíemi
l rlklech. Z tlá\ky borrř,ily vÝkřiky, hlučel zpěv a, pojednort
ozva} sr: vzteklý i,ev podiážděného lidu. Xena a flauten,
hlIi v přilehlé uličce strženi utíkajícím davem, rozvášně-
rrýrrr zprávou, že policie útoči v různýclr částech velkÝch
]loulevardů nír dělnictvo. Hauten strhl xenu k sobé
lr trtikal s ní pi,i zrli domli. aby si rnohli v ne.ihoršim
..krýt záda".

'l'u l,trazi]y šiky..rrtodrých" ptrlicistú z pobočních ttlitl
pi,irtro v lrok1, bouříeího se tlavu na llorrlcvardu, aby jt,

t,ozrazil! a rozprášivše demonstranty, .,vyčistily" určiti
úsek ti,idy a obsadily jej proti dalšímu náporu lirlu.

A Xena viděla ..práci" trttldr,ých. S vytasenými šavlemi
bušili a sekali do rozutíkajících se lidí. Y olrlušujícinr
i,evu a pískotu stála Xena při zdi nádhernóho paláce
jako zkamenělá, zraky vyporrleny. ,,Modi,í" zuřili jako
smyslu zbayeli. vrhajíce se na jednotlivce. kteří nemohli
r_r,chle uniknout přecl jejich svištícírni šavlemi. Hrůznó
obraz), střídaly se přerl oóima Xeny v chaotickém vírrr.

U stromu opirá se starý muž, krvácí z hlavy a vzta-
hu,je ruce k nebi jako o milost, a ,,nrodrý" řeže do něho
šavlí, aby ho přinutil ,,k rozchodu". Stařec sjiždí zvolna
pi,i pni stromu a ,,modrÝ" vrhá se na něho. ,,Sanitáci"
odnášejí mladíka s rozíatým obličejem, zalitýrn krví. Dva
,.morli,í" napadají statného dělnika, který se divoce brání
pňstmi a kopnutím sráží jednoho z .,modrých". A již je
obklopen celou tlupou ..moclrj-ch", bušícíclr svorně šavlemi
do bezbranného muže. }íihají se r,_vděšerré obličeje. rrstrnu-
iého výrazu děsu. ,,ModrÝ" srazil hocha k zemi a kope
do svíjejícího se těla, Třeskly vÝsti,ely. ,,}íodř,í" se roz-
běsnili a jejich šavle sjižději nad h]avanri zmítajícílro se
davu jako blesky. Žena utiká s vytřeštěnýma očima, pi,i-
držujíc si potrhanÝ šat na krvácejícich ňadrech. .,Ilíodrý"
seká šavlí mladika do hlavy a rukou, jimiž se clirání.
Jeho milá ječí hrůzou a chce ,,modrého" zadržet. íen
ovinul vztekle její vlasy surovou rukou a clourrrá jí po
chodníku, kopaje ztrřivě do zpola obnaženého těla.

Xenu zachvátil divokÝ vztek a nepi,ekonatelná torrha,
aby tu lirlskou _ bestii v uniformě zaškrtila. S ječivÝm
řevem vrhla se bezbrannó žer'é rta pomoc, ale Hauten ji
sevřel mocně v náruč a mačkaje její ústa, aby nemohla
křičet, odv'Iékl ji do průjezdu domu, kde se kupili třesouci
se 'lidé, vTháněni domovníkem, kterÝ se pokoušel zavřít
vrata.

Xena, se vzpamatovala až na břehu dravě proudící
i,eky. ChladnÝ vitr omÝval její rozpálené spánky; hlava
třeštila, hrdlo jakoby spáleno, a před očima červené
kruhy. Uchopivši Harrtena za rameno, pravila bezzvučně:

,,Kdo vittěl jednou téci krev bezbranných, musí nená-
vittět ty, kteří dávají povel k vraždění -"Nikdy nevymizel z její paměti strašlivý dojem do krve
zohavenýclr lidských tvái,i a vypoulenÝch zraků, šílenÝch
ritlěsem. T připailalo jí, že pojednou vyzrála a prohléd]a
jasně _ Román .,T{erečka" vyšel v ,,Pokroku".

lfLI3E
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Irrglr, ayeri

-

Řekl mi tak bratr. On nrne nejlépe zrrír,
lsem vvvt,hel této srroleř:nosti. Sestr:a ;e nri
uyhne Řcl.,koli mne i,,, rrlici potkír, .|serrt 1rt,,r-
šivá ovce.

Nešel isern tra hi,bitor,. kcll,ž pochovávali
márrru. Nťěl isenr tehclv stokorilnu. která bvla
t*tá moje." Koupil ".isen si jízdenkrr, 7,<|

r,šechno, a jel jsem.

Bvlo to kdesi rt Zvolerri,. kde .isem usedl
,ro ,i"áni. SlahĚ 1rr,šelrl. zelenó kopět:kr kolenr
mne. iakohr- vr:dechovitll-. .|akoll1- lrri lrňr,o
iiárla,ilr, t(itl,Z' isetrl llvl "lroi,lr. př,edslirt'tl, ,tl

iscln si' llelre' 1llíró llrkovr'r,h krlileč,ků,

Porl strárrí stťrll llřízkr ir r,šecItny vr-1l,rtlirlr,
jako nalornenó. Pli'rk.llr: z.l llllle. liiol,alr rlró

suché oči.

-

vyvrh 
" 

1

1,1ostirvila a byla by smrrtnti. T)o toho ktrrnene,
irrt,lr .-r,yl pát slov:

Dvě žluté ruce,
rlr,ě oči ustarané.
r,uce nejmilejší.
oči nejkrásnéiší -PRoTbžE N,íÁMINčlN1.

Kárrren bych zvrá!!l, ab1 to lrikc[1, rremohl
číst bratr a sestra. Kámen zvr,ácený, břízka
iiá*Ó"a, kopeček zelenÝ- hóže. to jc krásntrl''

V Praze, ich ta osttrcla, lrtátrrtt lurlji T-ezrlrr

v trrrhle šeredné a černé. lra ktlzlíkrr rlř,epí
t,tllnelll zrnožerrý ťrrrrel;rák. lrrilr1 . jclcltr zt:.

rakr,í.'feď sporr.štějí tlr liicinrlrr itrrlrlrr s rre.i-

TRtilP 3

\''čeliř,krr:

rla<l rrt<ljí utti-
slrll,errt sálttlt,

llv za r,řeli.
-i

- člověěeo kde si se to pral,

- Nikde, ale jsem hrozně
podobnej Gajdovi.

ten chtad bvch do ní
bíizka by só nac| tím

tlražširn tělem.
A potont . .. lidi. pop žrirttí

tltott!- Pop, kier1' s 1rostednírrr
tlo ntrdesátikoruně!' 

.[á nesmíT}l nil lrřbitor,- rrrrre,,Díru bych vykopal.
položil, zasypal, taková

BEilEDA:

Do bvtu Datlu pro[. se vlou-
nati lubiči.' Profesor uchopil
ňrolvniig, a pečlivě jej skryl
nod neřínou. ,,Co to děláš?"
iltá Je lepši polovička. _,,Ct,
bak neslvšíš. Že isou tu lupi,
till Uotrli ll}, iei ukradrrout!!"

o
Ha, je zle!
Nennrlávej. j(r?

kolikrát l l l
Vy už si nikdy neDzpomenete,
homediantho na kololoči žíuota,
že isem Vám kdysi horhým pocelem
říkal kamarádské - Ty !

ll írilnlt nillpm uI ffinolil npnudp -
!íilOutíl u'ailnřlhú ďtoumu uuííúil|U chuilÉlto tobolil.

zpuehla illg lhnuúm ipiirh uulranúch ilrilgh íguplpn,

ilíhnl Uru nmfi bil Drohlptt_i -
Benátky, PařÍŽ, Niza, Hivlera
dají Vám slunné krásné dny
a když se nazíltí tozední
i zapomnění na vše, co bylo včgra -_

Sladká I/ILR|AN -pro krásu aečerů u ohňů a nocí ae srubech

zpíDala slola, zpíoal i horký dech,
téžkou žiuota bidu sladíIa drobná Tuá kozlátka,

zallúlhn ilníl bu !rúep, řinll n bpr smlchu,

tiús iuú il nnnilil bírilím nnbírí uííeň rudÉhn hnliehu,

n?rlUr,lrn,Úaig ign nilnill, hiluž tiltwhlá núínĚjtí Eunráfií -

uboha DnRIFn.
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Weiskopf:

- lf nocl sé na ulici nelpluá, voni řošíáku!
- Snad s| lr yůli nim nena|nu tfellre| sál

u Luterně.

- Ie to Tatra nebo Praga.
- To je vůI, von nepozná ani automobil.

o
__ U Polacků je ohromné rozčilení, Bosa, nejstarši dcel,a,již dva dny nepřišla domů, Naiednou víetí áo dveří slu-
žebný duch a křiči:

,,Milostpaní, milostpaní, já jsem ji už našla!''
,,Kde, kde?" ptá se pan Po]ack.
,,Ježíšmarjá - dyk visí v koupelně!'.
,,Tak se tedy u nás uklízí - vy líná osobo?''

o

_. Odvolejte to pane!

- Já nemohtl, chraptím.
o

Bened,a:
VoJNA

Potkal jsem kluky, kteří narukouali -černé rahaičhy pluly žit:ou uli,cí,
Služky a kuchařky po ttich poltukoaaly,
měIy horko u hlínech a ruměnce na líci . . .

Kamarád,i, uojna je lósku mozolných dlaní,
také jsme její nóruči zkusili -bejkoxcem nutnosti u nejlepších letech žiuot nánt =rtuúpresentací jsme, st,obodné ú,uněuy pohřbili!

Vojančina jsou kalhoty s hřebíky u zad.nici,
kabát, který je ašuile malinký -Předpisů paragra|y tluče ti u mlád,ím zusněnou pulici -I/ezme ti holku - u dobrtlttt muminky,

- Šmariá, nařkýzo, Go to bouchlol
- 4_1en nic, vikomte, toiuhodil prunl

mřazik.

l stalo se, že dva cizinci přišti do republiky a navštívili
taky vrchního vorla a miniŠtra, siňorď Šrámlka, l pravili
isou jemu:

,,Myslíme, pane ministře, že vám pámbu příliš nepřeie,
trvažujeme-li o posledních volbách u vás. ..'.l pravil k nim Šrámek:

,,Koho bůh miluje, toho navštěvuie křížkem. Maucta!''A voba byli umytý. Sigma.'

Pomóóc. já nemťržrr vtlievř.ít r očiI
co se ti sialo?
Já je mám votevřerrÝ.

o
kdo tě tak ztřískal?
Ale. udeřilo nrě světlo do oěí!

o
Věříš. že wdržím sedm nocí nespa.t?
Nehoň.
Jó, ale spím ve dne.
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Ubytoval se jeden dobreJ lramp v jednei hájovně(!lt).
O půlnoci yzbudil hajného:
,,Pane hainej, moh' bych dostat sklenici vody?'.
,r0, anol"
,,Pane hajnej, moh' bych dostat láhev vody?''
,,O, ano!"
,,Pane hajnej, moh' bych doslat kybl vody?''
,,O, ano!"
,,Tak mně ju, prosim, deite - mně hoří postel!''

+

Státně ověřene,i, regist]:oviltlei il puncova-
nej obrvůl Jozef-NohÝl byl ve'školičce sta-
Ťičkým učitélem otázán, c-o prei řekli u Ru.
biconu vojáci Caesarovi, kdi-ž 

-tento 
zvolal:

,,§o§tky jsou .v._Tž9ny." S_onn=r_ boy Nohýl
chvíli_.se rozmýšlef vecnrrl, ..Voni votpově-
rlt\li: My je, ty křene. zllírtlt nebtrdeml"'

.".-.o., 
+

Staněkl

- Ale urážet:se nedán t_ A ltdo tě urážll
- l{o, lnole hlava - uona mi íurt

řlká, že sem blbel.
+

- 
'fo sis nechal ty boty dělat na

-- Né, na dluh!

TPRříl 3

Státní zhouška u Rusku.
,Co je to náboženstaí?<
Kand,iilát: >Náboženst..-í je jed, pro lid."
"Dobře, zkoušha je ukončena*
Kand,idát: ,PochuáIen buď pán Ježíš Kristus!"

,,Té mizernej vařič! Nejsem štont uvařit maso na
měkko. Dycky mi ho kluci sežerou, než ie hotový.'' Nora.

Pan paďour: ,,Ajia,
ztrestal němotou?"

Pan Tramp: ,,Tak
zkusej žvanit."

zlaté rybky!

si vlezou voni

proč asi vás Bůh

pod vodu a pak
Nora.

Kolikpal _asi vá\j, .l..leěku?
Dě.leček Souša, Cirt"j *"lt"", ,r.,Ia.lil.,,. §igrna

- Pane doktore, já sern ňákej slabej rra
tlech: já nemrižrr dejchat.

- Tak nedýchejte!

- Hele, Childo, co je to Chittel si pleesen'l

- Chittel si . .. ? Chittel . . ?? To nevín,
člověče, ale kdes to čet??

- čet? Já?? Nikde! To mi jen tak napadlo.
Lord.

Babičko, já by.h "hlěl.-ít Lřitr,,, jako woni mají
LrLrr, -

Hehé, 
^Ie 

šel, von je Íiítta! Tak vostrou, že'|
I^ky, ale hl"orrě tak bezzlboull. LORI_)

- Víš, proč ta tanečnice lancuje skoro nahatá?

-???
- Vona prei jedině tak se cejtí ve svý kůži.

U 5 šeriftr.

-Co
-Já

_yrlíš, je těžší čeština ,rebo němčirra?

^y"lí*, že těžší je sentinel. R, n

+

- Poslechli, znáš Krkonoše?
,Zrovna jako Plzeň.

- Jak lo?
- No jágžil sem lam nebyl.

konílsltace

Ptal se při výslechu soudce starého pašeráka:
,,Proř jsle tedy před íinancgm utíkal, když tvrdíle, že

jste nic nene§l?"
,,Já sem myslel, že mi chce prodal vstupenku na

íinanckej báll"

Ford,ka přejela slepici. Poaídá slepice: ,Sahra
neděli? to byl těžkej kohout!"

A: ,,Proč pak, příleli, tak smutně vyhlížíš?"
B: ,,A!e má siará je v očekávání, tak du koupit nějakej

hrnec, neboť ještě nemáme."
A: ,,S tím si děláš starosti?"
B: ,,Gožpak vím, jeslli to nepřijde aji s hrncem a pak

bychom mě]i dva!"

6:a?
R_ol_1.

I
tlr
ťa',

ru

U 5 šeriírj.
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po§lední čundr.
(Pokračování.)

'fonda vo torrr rrechtěl ani slyšet, že prcj chce mít papiry
f pořátku, rači se rozjede do toho pitomýho šalónu a s tě-
ma mamelukama si to vyřídí. Tak já tudíš pojedu sám a

von taki. Šel mtrě doprovodit na klajzu a tam sem se do-
věděl že jede vlak aš f pět hodin. I courali sme se rozmlou,
vavše spolu vo krytický situaci a já mušel Tondovi slíbit
že s nim po vobědě eště jednou pudu abysme skoušeli štěsti
na ouřadě a jesli to železný rameno ňák vobměkčime, Za
pomlouvání polytyckejch tahů sme se dostati do prašivejch
bulvárů, těmato za město a konec konců sme §e voctli n;r

veleznámým epernaiským vojouským řbitově. Naskitla se
nám bájeěrrá příležitost nahradit ei jeden voběd prohlítkou
takovýto rarity jako je todle póóle mrtveich. Bylo tu takový
iemný ticho že sem slišel jak Tondovi žaludek kurgluje, vo-
lrukovali sme hrobeěki zaujmuti isa úplně pojmami kerý se

trlazily našema pohnutejma myslema: Greicarv. žrádlo. sil-
rrice, basa ěerná nevvhnutelná, kafe, pívo, Chálon. Paříš,
klrédle a za§e znova dokola.

Z tlurnáni nás vyrušil invalída kerej nrěl jenorrr jetlerr pod,
stavec a hromovej lrlas. Vobjevil se najednou mezi náma a

1lovídal takovýtlle věci: oJá sem viděl hnet z vokna že ste
angličani, Támhle léží Inoc vašich kamarádťr. Mrrě dali tady
to'rríst., jako hlídačovi že mi granát rrrazil nohu. Aš tady,
llle nahoře rni ji museli amputovat kde uš se ani noha ne,
trlerruje. Ale platěj mizerně, to jÁ dostanu víc vod cizinců
l.crý sem přídou vočihovat hroby * gdepak na tu gáži bych
rrestačil umřít hlady!<

Čtenář mišlerrek to eichr nebylo ináč lrysrne jak 1'outla
trk já vyfasovali protézou hybu do kotrby. A podle vehe,

-"rrÓ" jÁo hlasu ime usoudili žo má děti i ženu hluchou,
l\{rrě se vůbec zdálo že tam někde se svezlo několik drnii
z jednoho hrobu, pofstala díra kerou v_vkouk voják, jehoš

-álé oči se tázaly: ,,Nač ten rámus? To uš zas táhnou llo-
šové lra Bemeš?n

Byli sme morálrrě trucený tomu ubohíInu hlídaóovi rrěco
věrróvat, dyk si to zaslouží, tolika mrtveich mit pod moci a

dávat bacha aby se mu v lroci nerozběhli, to néini legrace!
Já ale nic o"-ěl. T"k mu Tonda nastavil cigártašku ale ho-
rrem s ní ucuk a láteřil: ,HeIe ho previta von si musi vzit
Jroslední českou športku!<

S takový dálky se za náma ten chlap šmaidal a to 8i pište
iak mu mohlo beit dyš za tu cestu fčetně řvarrí dostal ciga,
retu kerá mu eště k tomu jistě šestkrát vipadla z huby jak
nu ji Tonda přál!

Mizeti sme ze řbitova a ten mrzák za nám.l čuměl aspoň

1lů| }rodiny, jeho voči smutný mně píchali do prdele eště dyš
snre švenkovati ulicema celý dezolátní k domu hrůzy.

Pan bezoun komisařskei nás přijal se staženým čelíókenr,
>Co chcete?< - povídal.
Teikonc Tonda udělal něco, co sem vod rrěj rrikdy rre,

čekal. Použil něco, čeho se používá uš f krajní nemohouc,
nosti. Vybafnul na tyrana epernaiskího že §te to nežrali:
,,Paneo rny sme se f šalónu pořádně vohlásili, eště nás ta,
kovei malei čerrrei fousatei ngčesanei pán co vypadal jako
*ttmec vysleichal a zapisoval do kníški!n

To senl kluci dostal kuráš rlyš Tonda se nebál a pomáha|
seln mu říkaiíc:

Inglmayer:

,Uj, uj uj. uj, uj, mesiéo ujn uj, uj!<
>Zatelefon.rjte tam eště jednou!< 

- pokračoval Tonclu.
To se zas komisárkovi nezdálo a vzal si na nás fistulku;
>To stojí penize. A vůbec, já sem domluvil, já tady nc-

jsem -ro zavšivený vandráki, já mám svý práce dostlc
Tonda se nedal a reptal: >Já vám ten teleforr zaplatirn

dvakrát! Anebo štyrikrát! Moci je taxa?<
Fešáček zafrněI jako ta nejdolejší píšťala ve varharráclr.

sčervenal steki, skočil po &parátu. mačkat ho a tlouk r1,1

něj aby vydal hlasu. Po chvíIi hrobovýho tícha co nárn cštř
zbvto zeřbitova telefon něco povídal. Ro,hovor byl krátker
a říznej, komisárek zas dostal svou mateřskou barvu a po-
ložil mušli: oTak to vidíte, tady to máte, vo dvou nom.j-
dech tam nic nevědíln

Řek si vo rlva boby a ty mu Tonila karalírsky servíroval.
Tondový hlavě nebylo ňák dobře nah6ře u stropu. Zače|g

rudnorrt ve svý votrubě jako prve komisárkova, coš věstilo
zlobu a hrrěf.

To.da rlal této hlayě rozbouřené 8ettoupiti niže a hubn
cestolr říkaIa:

uf)obrá! Nechai si t"da nasv! Já si to ale poierl,l wyřílli1l
Pndrr si stěžovat! Heč! A to bude aféra pro náš konzulál
tlo|o.rrku 1pr|611 n6de3agnéi!<

To noslerlní řek vonravtlu docela olinně - Oorr;"1 6^stiI
Kl,,k }rvl vůlrac řrákei 16,1|6w6rl[nei. TlvĚ se ieho šl,^nT

tt.stqta rríž n.š bwla moie, byla hlava komisařova akorát tak
1 !n./n.ei6h_ [6len6nch.

S.,ž-l í tS ch-íli To.rla sl.rz 711by §illgiía ,r" pnĚ:
uHele. e,,l..^,rt kolenern, jaký noty by tomu jéžiškovi sk'i-

;,gl- ze znĚ.nítn!q
}r|.oa Ť^..l.-a se podí.ala zh|í"t, ,!. l,siehtl pínX hn-

nanarta en"rnaisLí},o a n9l. 5e zasc "-rtaln-ala La ctrnnrr iako
ér^_lórr k"rei nrlctil h^_hrr a nr+lrá f a-,írn. Ka-is,Y eo

gb-íli za ní .lí-cl. vw.L^řit .a q*.?\6 fotýlku ilo něhoš bvl
111;iw! narlnrrl 2 ial se nás niiřťowat:

,A to se zase mejlíte dyš si myólíte že se leknu! Já s,:

nebojím nikoho! Žádnýho přectavenýho - ani vašeho kon,
zulátu! Vy nejste f pořátku, já mám,právo vás_na to >tatá,
dát zabásnoui pro vaeabondáž! Stačí vám to?!<

ilIně to stačilo, ale Tonrlovi ne. Breptal hrozný věci a jri

uš se viděl vot pričny celej votlaóenei.
komisaře to muselo ňák dožrat, neboť zase zmáčknul tl r

knoflík na zdi a opět vstoupili zbroinoši.
Tonela richle po,íilá ke mně: oSIyšeI si co řek, Z toho ;,,

virlět že h.o ž"na iloma bije do hlav,y. Teť nepovolíme, uli-
tlíš iak ho ilohoníme!<

A vonravdu komisárek sám začal ukazovat slabinv, Mq,,
veikladů prozradilo že ie štrébr. česky řeěeno hyperposera
nestatečnej - a rretrvalo to dlouho a projel to na celí;

1rřímce.
>Já se řírlím na puntík titerou zálgona, Nikomu zbytcěně

1gkřivrlím. Tady vám. to můžu ukázat!<
Vrh-lrl se na svÝ ootički. hmrtal do fšech fochů. v*he-

zoval št.qv nanírů. Lníhi. fascykle a rovnal to na stůl aš
qtot,a hvla hrozná rriramída.

-Počtejt+. },nlt vám to najilu!,,
Fokrařor,álli.

Ila U.rOřníIi Tranpa původnídeskyjsmc vydali
celo,1álěné

skvostnélvTrampové nemaií mnoho kn,h, ale kná.
gně svázaný celý noěnlk Buého
Tnampa mu3í níti každý|

Desky expeduleme za Ké 1ll"
i s poštovným. Také chyběJící

ěísla isou na skladě
Adm. TRAMP Praha ll., Karlovo nám. 15-
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Irčarr:

,,S",r1 J..r" f"urr.., nressieurs . . .((
Prokletá nuda! Kdyby mohl čIověk alespoň usnout,

ale-layice třeti třídy isoú i v€ Francii po čertech nepó-
hodlné. Před dvacíti hodinami vypili isme v Paříži
poslední apéritit a od té doby stáie ve vlaku. Prokletá
nuda! Jízda typickou iižní kraiinou, podobaiící se ba-
revným reprodukcím kyčařských krajinek tak věrně, že
ani pinie, rýsujicí se v zapadaiicím slunci na malém
pahorku, nechybi, nás iiž pomalu znechucuie, Na šťěsíí
nesnesitelné vedro pomalu polevuje a zatim co kola
monotonně opakuit svou píseri o dalekých světech, prvni
hvězdičky'nesměIe prorážeií tmavěiicí modř oblohy.
A kola zpívaií ... monotonně ,.,

Zmírňuieme ryéhlost, zpěv odumírá. . . Marseille! Ko-
nečně! Proběhneme halou a vdechuiice prvni doušek
jižniho větru, přinášeiiciho slanou pachuť moře, zůstá-
váme stát před nádražim. Dole pod námi leži Marseille.
širokým bílým schodištěm, připomínaiíclm sciodišťé
rz oděse, sesťupuleme do města, v němž přepychové
boulevardy, hýřIci světlem a lemované obchodními pa-
láci, roztlemené tlámy buržoasních restaurantů a bez-
vadně oblečeni policemani snaži se zastřiti ráz provin-
ciona]ismu a vzbuditi dojem, kosmopolitického yelko-
města, jimž Marseille naprosto neni,

V menšim zálivu, přistavišti rybářských bárek a men-
šich obchodních lodi, veliké nápisy lákaji cizince k pro-
hlídce ostrova d'It, na němž ie věznice, v niž byl
vězněn námořnik Edmond Dantes, slavný hrabě Monte-
Christo. Levá strana přístaviště, vyhražená rybářským
bárkám a obchodnlm skladištím, ,v tuto dobu iiž spí,
Tiha tmy ie přerušována jen tu a tam náhodným svě-
télkem, deroucim se z napolo již spicího baru. Chvílemi
světélko zazáří intensivněji, zatančí po plechové krabici,
váIejicí se po zemi, a matná retlexe odumře na polá-
maném vlku bedny. Z prava zaznívá sem tlumený ohlas
zpěvu a tahaci harmoniky. Dáváme se tim směrem, Při-
cházime k prvním pověstným krčmám marseillským,
pestrá a barevná směsice ras a národů lahodi oku.
Všichni jsou ide zastoupeni. Arabové ve svých bilých
pláštich, Alžírané se svými íezy, šikmoocí číňané, ro-
bustní černoši, Angličané s nikdy nevyhasinajicimi lul-
kami, ba ani drobní Japončíci ve svých pestrých kimo-
nech zde nechybi. Námořníci, rybáři a přistavní povaleči.
Zpěv, vino, ženy, stále se měnlci prostředí a samo iižní
klima - ťo yše určuje a vytváří mentalitu a vitalitu
těchto lidt. Eh co! Po nás ať přiide potopa!

V iednom z barů dáváme si apéritiv, který piieme ve
sťole u pultu. Je to levněiši. Několik povalečů dostane
se do hádky, zahlédneš studený záblesk čepele a za
chvíIi odnášeji již snad smrtelně zraněného mariňáka.
Spo/ečnosť nedá se tlm vyrušit. Přiliš všedni přiběh.
Strážník, který celou tu dobu stál opodál, klidně se
otoči a odcházi .,, Tito ochránci pořádku a bezpečnosti
hraií zde (a neienom zde) podivnou roli. Většina z nicll
ie v přimém sťy&u s lupiči a povaleči, od nichž pobírá
svúl bakši§ zbytek se prosté boji.- Kolem prvniho rohu odbočuieme: láká nás malebnost
a pesťrosť úzkých, klikatých uliček, tvoříclch zde město
ve městě, láká nás pesťrosť italské čtvrti, neizaiimavěiši
(v bolestném s/ova smys/u, ovšem) části Marseille. Zde,
soťr,a sťo metrů od řvoucích boulevardů, nlzké a špi-
navé činžáky ověšené prádlem, tvoři uličky sotva čtyři,
pět metrů široké, iichž středem protéká tekutina zá-
hadného chemického složenl: uličky postlané šplnou a
kalem, uličky přeplnéné bledými, tuberkulosními dětmi,
Nešťasťné děti,'které musl žlt v tomto semeništi ne-
řesti a nemocl. A mezi tím, tupě iako krávy, sedl hezké
i méné hezké prostituky s nestoudně roztaženými ko-

TRl1.1 P 3
leny, polonahé, nabizejice tak přimo na ulici vstup do
krámu své živtlosti. do svého lůna.. . A všechno tohleto
peklo je téměř bez iakéhokoliv přechodu soťya dyč síč
metrů od buržoásnich, přepychových čtvrtí.

Přiliš silné pro nás, obracime se proťo k výcllocitt
z této čtvrti, chceme zas volně vydechnouti. V přetl-
posledni uličce zastavi nás malé, asi dvanáctř až tři-
náctileté děvčátko, zřeimě ltalka. Mizernou írančinou
nás osloví, zprvu nechápelne, teprve když opakuje...

IVlesió, - drmoli maličká - allez vous avec moi . ..
seul deux Irancs, meslo. . ,

Velký sytilitický vřed na tváři nebohého dévčátka
ie přiliš silným argumentem, než aby bylo možno ptl-
chybovat... Dante skutečně neviděl nic. ..

Marseille 1929.

- Paní Móřařová, copak bude z vašeho synáčka?

- Učitel!

- No, nol A má k iomu nadání?
Když von má iak rád prázdniny!

+

Víš-li. že já \,oube(, nenruším jezdit na
trampl Dts já můžu vlastně fajn trampovat
clonra. anšto: na zclích rrri roste mech, f po-
cl laze lroubv. ze zhol,zt karre voda. za rroknem
máln kvtičĚy a místo tábóráčkrr voheň f ploi-
rrě.

Yyřazuii
ze skladu různé zboží, abych iei doplnil amerlckými
originály a proto

'rYPRGDDÁlfÁm pod cenou.
Angllcké gramoíony v cenách od 380.- rlo g50.-,
lačernégum.pláště v ceně Kč 250.- za Kč í90.-
la šedé gumové pláště pánské a dámské

v ceně Kč 260.- .

,,Miltony", sveiry se
. n Ké 22O.-

limcem
v ceně Kč í B0.- . . za Kč 140.-

Polní lůžka skládací (vojenské) pouze
2 kusy skladem, 1 kus v ceně
Kč 260.- . za Ké 22O._

Flanelové košile šedé, americké límce
v ceně Kč 50.- . ra Kč 38.-

Gumové vysoké moiocyklistické kamaše
v ceně Kč 130._ . . za Kč 95._

Chlebníky nové, velké, dobrá iakostv ceně Kč 25.- . . za Kč í5.-
Sekery německé, sportovní typ v ceně

Kč 45_ nyní . za Kč 35._
Jen málo kusů skladem. Využiiie příležitosti.
Zboži na venek zasílám pouze proli dobírce.

Obiednejte ihned.
Veškeró zboži zde uvedenó iest bezvadné.

IRIltlPIilÉ tIl,ODY lRllI ll0RtR
PBAHA ll., Žitná utIce 8,, palác YWCA.
PBAHA ll,, Štěpánská 6., vodle kostela.

Teleíon 30249, 42448.

§lnríí íilbtuo
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Desatero přikázání návštěvníkůnr
Trampské
Divoké
Scény.

I. Do divadla dostaví se každý střízliv a
řádně umvt.

II. Y hlediští můžete hulákat, před divad-
lem a na 00 zachovejte klid.

III. Nože delší 2 metrů do divadla nenoste.
IY. Po umělcích neplivejte, alriž ěím-

koliv neházeite!
V. Neperte se ť divadle s Paďour.}m&.

YI. Táboráky v divadle rozdělávati je ža-
kázáno!'

VII. Taktéž opékání buřtův na ústředním
tonení není dovoleno.

YIII. Cfroditi do divadla ve snrokingu je ne-
bezpečno.

IX. Neo-dnášejte si nic na památku!.
X. Ystupné Še po předslavení v žádném

případě nevraeí.
T. D. S.

TRA}lP 3

_ Franto, našels prácl?

- Jo, ate iako pocllvr| :gm ii hnrd vrátl!.
U 5 §erifů,

Soudce: ,oTak, co vám odcizil obžalovanÝ?''
žalobkyně: ,,Oloupil mě o moji čest!"'
Soudce: ,"Ptám se, co vám orlcizil cen-

ného!" Sigma.

-,Podívej se, co mi slina přinesla na
jazyk.

- Dyk tam nie

- Ty vole!!!
nemáš?

_ Honzo, je tady ňáká tvá dobře známá slečinka.

- Jak to?

-, No povidala, kde ie ten blbec Honza.
U 5 šerifu.

,,No tak, ú n o r už je tady, za chvilku bu?E
jaro, po jaru léto, poďzim na sebe ne-
áá dlouho ěekat - a váno c e sou na krku:
copak bys chtěla k iéžišku, crrkroušku?!"

Sigma.

§oudce ke svědku:
;,Nemohl jste niiak zabrániti, aby ti dvá o sebe neroz-

bíjeIi židle?"
,,Ne, ona už tam žádná nebylal"

- Pane Krupica! Ten krá!ík, co iste mně prodal, nebyl
vůbec k jídlu!

-- Jať to? On přece dostal pět roků za sebou na vý-
stavách pryní cenut"

-, Esli pak víš, co je novýho?

-???--. Pražský večerník zavede kurs trampinku pro svůi
dorost.

- A co je io napadlo?

- No von prej ,lrampink má budoucnosl a voni se vo
ní boií.

konílslrace

- Prosimich, pane tramp, nemají zde mleinok na kávu?
*- Kdepak! Aie vědi co? Dají si iu kávu do studenei,

vodyl Vona iim iu zima semele!

Přitít, dobrej tramp Kaďaba pozdě na místní íooibal-
lové derby.

,,Jak io stoií?"
,,Nula, nulat"
,,Ghvála bohu! Tak jsem ještě nezmeškalt"

_ Krucl, já tiž nemohu pro starosi y nocl ani oka
zamhouřitl"

-- To neni možnól To by Jsi n€moh' vydržot!"
* No _ iá spím vo dnGt"

Staněk:

lU7

§ ToCKY
onA;lcxÝ tCProDurCNl zÁUoD

WorTĚcx HRDINA
s]il(lacUi ullcC íE íoULCÉ a.6.
lELCrox .55-r-6.PnoUADl U ŘElLGPŠlil ProUEDÉxl
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Kamarádil YI. TrampskÝ mumraj
pořádá osada Utah 18. února v Ná-
rodním domě na Smíc]rově. Ráz: Na
palubě Mauretanie. Zaóátek o 20. lrod.
Vstupnó 8 Kó vč. z. ď, Hraje White-
Horse-Band. Kažďého zve l]tah.

Osada ,rHavran" zaháji své popu-
lární treninky každou sobotu na hřišti
Štěchovic počinaje 8. t. m.

+
Jelikož je ouředně zjištěný, že se

skoro každej kluk z Ml. Boleslavi vy-

dává za čIena naší vosady, tak zdé-
luju, že tomu tak není a at si každej
tlá pozor. Kdo se vo nás zajímá, nebo
chce si s náma dopisovat, tak al,
vezme v úvahu adresu: Vašek Dědek,
Ml. Bol., 44, II.

Osada u 5 šerifů.
mi hradecki lrampové prohlašujeme,

že nejni pTauda, že sme voblátili vo-
dovou věž v tÝništi n. orl, vzhůru
nohama, gerak to je vyíótěný v ,,pří-
šerným večelníků", alébrž je prauda,

Tnnup 3

že tant 1a věž sttrji. jak stála,. tláIe
sliršně problašrr.jerrie, že jc nánr to
stejně lrrk, co sc vo nris kecá! cla.ite
rráIrr pokoj!

jirrak za fšeekl }rltrtlecký votroci
l.tir:tou lěbrrclr -- 1ě kniha

flirn ttr.

My trampové a tuláci ze fšech írhlťl
sr,i,La sešli tento anotrc senclovati a
naT,ědornost trvésti ráčírne, že jsme
z gruntu novou osatlu trarrrpů 1lor1
názviskem

,.TI{E BIG Slx"
v městě Brně zbuntovaji a tak po
\,zolu praotce Čecha, jakož i jinÝch
vzorů pevně jsrne sobě pi,eclsevzali,
l_ioratrri, dolani, taktéž i jinÝmi niva-
rrri. potažno krajinami cizáckÝch luhů
a hájů se flákati, fórri sbírati, uměn
a krás fšelikých sobě fšímati a pře-
qupovati duše út]é ftóle čilérn různými
dojmami, o kteróžto kultťrrni činnosti
brrdeme TRAMPA zpravovati a vťrbec.

Šerifí Jolrny,
Tommy Ólrien, Felix OId Mare,

Jinrmy Blockhead, Speedy, Charles.
Bedakční.

REDAKCE ZA lNSEBÁTY NEOD-
POVÍDÁ, abyste to věděli. Když už na
rrě chcete nadávat, tak prosím: Vyda-
vatelstvo čas. Tramp, Praha rI., Kar-
lovo 15, A rnně vynechte.

Jak je Várn zajisté zná,mo, Tramp-
ská Divoká Scóna počne vyrušovat už
koncem tohoto rněsice. Připravte si
vj,tržnosti a lrrdla, fóry posílejte nárn.
Nezapomerite, že do divadla musí
každÝ přijít stříz]iv a čistě umyt, což
ostatně píšeme na jiném mistě.

Váma: Něco ti dáme. § tím Vejrem
si to vyřiď Tučně. My na drby že jo.

- Lorde, nebreč a buď fórovej. -Žanyl Tuhle ne, pokračuj. - Váma 2:
Tomu blbci, co o nás řek, že jsme
trampská smetánka, vyřiď, aby nám
přišel každÝmu p - ůjčit alespoň pětku,
protože jsme t. č. hrozně švorc. -Tundra: Něco bude, tíebaže Rašín
řekl, že ,,práce pro Trampa se ne-
platí", - Popelka: Použiji později. -De-vil: NeděIej do rletektivky a nech
to pantr Čapkovi. - Plachý: Něco
použiji v Tramp. scéně. - Lucie, ňák
jste se zhorši]a! - Faraon: Až při-
jedeš, navštiv! - Pomahač: Nechám
to do Scénl-. - Dokior: Poclmínky?
DěIat - co, to záleží na inilividualitě.
Vítáme každÝ dobrÝ nápad. - R. M.:
Tramping má trochu hlubši poslání
než je táborák, to bohužel ještě mnoho
lidi necbápe, a proto bude Trampská
scéna. - Nora: Aforismy pošli. -Kussy: Šejdrem už nech, to doklepá
samo, aŽ se BeneŠ poděkuje! _ Leon
z Elsinore: Ze Scóny budou Paďou-
rům brnět uši! - Vojta: Článek ne -něco jiného. 

- ,,Vrchňák": Bohužel,
takovÝch resoluci, jako jste poslali vy,
přišlo hrozně málo, proto s tím nějaký
čas počkám. - 8 trampů: K_dyž se ale
nechieme zveřejňovat.- - Šerif-ucho:
DobrÝ. - Beneda: Navštivte Ančika.
_ Papírový potlach: Vás sem si ne-
chal nakonec, protože jak karty praví,
brzo obdržíte dopis: po čem a do čeho
šlapeteaočemnevíte.

Eo nag adiímd

Trampská ,rDIllO KÁ SCir.I A::
zahátl lroncem února u diuadle ,rJla §lupi" reuui

!,

,rPAN PADoUR"
Bližšl v přlštlm řlsle a na výuěslrách

lNGLMAYEB
do toho spadnul. Přejeme mu yocrce mnoho žalu a bídy v druhým stavu.
Pomodlete se kuci za něi mariiáš!
Do ouška jeho družce: Nic si z toho neděleiie _ aš vod něj uteřete,
tak si vodychnete a na světě se vám lo teprf začne líbit!
Kamarádům: Příde aš do domu - nepučujte mu žádný prachy!
Adminislraci: Varujemel Nedáveite mu íoršus!

Die Bedaktion d. B.



KUcí!
Koupíme děsnoubou,

,du. udejte Pozyei, ko,
lik koštuje a vůbec -popište nám ji - 

(tře,
ba křídou; pozn. red.)
zn. oKdekolivo. ._ A.
t. i.

Hersot, co to Bille, že máš
tak hňrlbvmilovnou kušnu?

???'
Ďyť ooo ti furt vokolo ní

hraj'e úsměv. - fal -
+

Což láska zglnřela?
Nc, ic giále ool věčur, @btttttú t!.Eí tilorb h alo.

íi,ídlol rvětů, a pltolrat eál{ v udct Lerdé lidrlé brtÉ.
Alu' .. pom&y l znčaily. § ro*ord kEltuíorr rogtly &o-
§ikty vaittfuí i ýnéiší. Rory5r vaiďní: vyhran&ort vturo
e přáaí. Kmaik§ irěití: rocoud DHidD&í l rftr od&-
uích poměrú" Obě §to podn{nlry živoaí vzdatují dnc. trb
iébo od chr{mu vcouliaa.

Iarr by rád mlrlcld rr rtrrpňO jojíbo o[táň., zýolil .i jL
Ii, tu č,btorl věčaorr. wtožcoou ze rÉcd !"ého žitú+ tD'
mě srnys|-

Iat mmhá dccra Vcauliae br zrcýětílr rlvúj árot vrvo-
knéhu, jc,hož óra, jitří iejí duiii, ropbáujc jcjí Ouhr

Vrozcný cib lÁctť, a ďirozcaý prrd žcaorr č!,ověkr L c0t
a emyrtu iet" ďi_árocti - slc-Ý-c.ltu !. !t Ý{ ,tl9úcltd.
vaá ,ÍoráÍa, j& ctcc a wžadqic to, o jc čoeo nilioill
ncňgažitolaé: [egalitu cvazlru . . .

Mají ty lcgic rrbohých ubíjeti cv€ ridrtví qgařircaao
obětí i orimocáortt, niií týáiti rvé táq potlačryrti rmu
příroůl ttpěti dušey!ě?

Staněk:
l,|ail celé gen.race zlronlratll

Tuto otázku nitdo tat bcítši!, i8ho slarrrý porrlár:aí §Dilo8 Gcrdins. Jdo 16ll., 
'rLnrhil óřtloůý zrrtých v§tú, občeloby ncnírbró taltr§. Jc to .D.l L dulr lldrtva, abu

ozdravita. Jc to ŘIení ncřčIlíbo !:!hréú|r rorrdobí, řcloí v ájrnrr nlltouŮ títÁďGlo, řďOl
v ábu z&lví .!DlGěuU.

Ap€luj€mc na yág,,tfpíc! apdrrjc.rro Da cdou 3Dolečúost: odpoítc ocirllně ucjw§šÍm
utrpcní dobvl

čěto Dř.lůd Gelinjm

,rPohlaunlho styltu suobodných!"
Z bohaTého obsabu uvádíoe aěkttr,é lrapitoly:

NEROZLUšTITELNÝ ROZPOR. Dúlcžitost rotrlérnu. Dooit, jcnž rduví, Sovo umv,
ňmatelůn Prď je s*uální považováno za aéisté? úrudek !idí, Stará panna , nepmrds3
matka. Zklzz poblayní mravnocti, ,,Ptrourbovaoýl' národ Prucó, Horpodářr&á povahr Eo
hlawíbo r§lor

MRAVN! POžADAVEI( Nutlost mravaích ákoiló, Křesťaaský oám, Au8ultiD,

Lutheí, Kant, Fichtc schoppcnhaucr, Eartmantl, Góthc, Lippc, Parrtrar, Eannmscbct,

Nietrcúe, Marorre, r.rr- nuy. Statá e aová _*ált. Nepcovdané matď§fÝí. 561 1 volnt

láda Zlkon gc rtává nermyrlera9 dobrodiní mukou.
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důn modernl lrygleny, Praha ll,, §pálená 341126,,- Palrně ié praŠttm. l důn modernl hygleny|

v-ona už _nepíše. l ,** Adreg_ Protpátr? | l,e""
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