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Iíamarfldi nfrm Díši ,. .

leilys m džotlmo!
čuju to ua betón, že si li fšickni v lbích ,svíclr frštelujeíoe, že

rrigde irrde mat nemůže kvíct trmrpink reš f nivách a borech (šurni
po slcalinách), ve stínu vetchejch jedlí a panrpelišek. Leč stůj rroho!

_lak sami po přečtmí tolroto článstva semáte, že ilertlpitrk bují i na
lrrísteclr inačich, ba na nlístech, gde biste nejmíň lrledali trelrrpckej
život í mezí tejdnerrr, ať l ponděJí či ve středu či f sobotu skrátka
]iažrlor].eňé nlino svátkúf a nedělí. _\ toto !]1ísto jest naše bouda,
rrficijelňě anoucí se: \iopchodni šktlla.... f Praze XII. I,eč ňiní
1olilédňenreš do arrálťtf trmpskí,ho hnutí f ní. Gcliš snre clo nrí

1rcnejprf vlez,li, bili srrre rtaveskrs obratlofci velrrli astrachánčtí. anšto
snle si skrrlrtl fšickni vikali. A tali to šlo 1lár nerlěl. -\1e tu pojedrrou

zaibušiIa stce trampská f rrás několika, dali srrre nli ze zatlrríc}r
lavic ko!ios}- r1o cLtlllltt a ahojšl za],lželzt biia f klase rraší
tranrpská r,osaLla, .-\llich bil vlastrrč kriticki spravedlivej, ruušínr

1}oznamenat, že proní gdo viles s tťatlr])ouško\,árrílrr tenkrát ran,
llý Karel K., dobrej trem1l clělerrr i duší z Branclejsa, keríhrr slrat
budete aát podle nrcficijélního rrlórra jejiclr vosad1,, lEt lrlénerrl
}[okrý sušenki. Ten bií taki tenkrát zvolen 1rvrrínr šeriíerrr naší
rrovopečení vosadinky, A pak nánr člmstva přibívalo, cobi hrrp
1rc dešti, Ilirirnu snrre si pro sebe složili (šli trarrrlrr,é rra Vraný,
na Vl,auý-, na Vrarrý...) s kerou sttle za}rajovali1rctláškj, r,o lierích
bude řeč irrde. A naše vosada, urnístč,ná skor<l fšechrla f zar]tríc,,]l

1avicích, dólala dicki }rroní bengál: .pjěf a r'ef bili rrašílrl pro-
glanlenl, kerí snle lligclá nezradili, aš s tolto bilo 1l. il. profes,llt"url

zle. Talii bi1o sice 1,;ir astrachánč:rt f kltrse naší, aie ti trrrrěii lrren-
činu a pak vážlí l..lbavi, že í přípaltě ňákílro cirlc;irlí rrrr]rli bi
se írn stát to, žebi Inrrěli ze snrótirrgu vichirskovej ivobleli a ze
zubri řetizek k hodinkánl. Klasu snre brzoučko překi-tili la ,,cll;rtu",
llui,tr. snle si lrat _sirtou vopí,ftali a pjeli písrrě trerlrllskí cobi
lurnír povotafckej. -\ pak dicki f sobotu ti pravidelrlí a voblíbmí
1rotlášcil Jézu,}iri::te to bili (a sou eště furt!) potíachi karracki!
'fo néilri přet takovílrr rcbotnítu beugáleirl žárlnej kus inventáře
istej! Dik voll{] to strat alri,,píoti t[enrpů5l" néjni pojištění! To
blatrovražednej ]boi u iipan T,. I'. 143.1 je harlr 1llrLi torrltt
llqlónckémrr rlrttčení,b]]bourrkťtf astrachiirrckích kerí je obviklou
slržkclr našiclr potláškovíclr nrutrrrajťl. I skvaf srnc ntrrěli l -\
1rrítna. A f takorclnl pozlacerrým riinlci origilrá) ltanatský1lo 1rc-
t]aclrrr urlali srne vilrírrač vot eletrik1,. a vo]<nr,? trr rrš tlvakrát
zařvalo. Vješáki uš tanr rránr alli rači rredávajl Řei. slljčí nes se
iirrlširejnra c]rodbatlra oustavu uašeho. Ťak nri žijerrl rrrez,i tejdllen].
,\ f rreděli, to se tťell]pčí satlro sebou. NáIn je irrrt pjět esli churrrelí
se chrrure]i nebo esli téče vócla ti,čej \,Ii irránre 1ntliiški furt, kažrli
tiell. l.A. f lraší klase č,i chajrlě je trl sarnej tremlr, kerej, to si llucťte
iisti, vosttt_lu trelnl)ů]rr neuděl/rl

-{htrj l

VÁ\í.\, 1lovtrl;irrínr šturl;iL, a tle])]l).
l'raga \IIti r,áic,lr,;i, S. ounrlra ]391J,

š
I]r,i,il; Morálkalitlství.

?|rz.aví,.Ttrc. zvanÝ lltld 1lat - 1:p1,1:pnij kllsa.,l,]vítži'|
s(,(.lo (l\,í)I,it. šcři]tl so již a sníh vfzal I]od nohi]]lla. B§l
tlll,iLy, tL ,Icrc }l1,1 zkřehlí, a h]aťlcrl- - - 

I'okll§í sc zdc lJ--
1rrrrsiti si tttlc]r.h a h]ar-ně kousck ch]e'lla. rrcb() snacl ]rlu
,lolioncrl rllLjí ihlnok kávy. Nalámc si tct1.1- chleba člo
lrrllké kál,)- a řáL]nř s(l nají. Zkřehlýnra Iukarlra obejnre
tcp)í- hlnc,t,, allv se zahřál a ,Toc neilonlvslil a
jako kočka rtskrlři] stranou: tjcrrtě a bí]e slivlnitá cloga
jalrcl tygřice t,rhla sc pťoti ně]llu, ale silnÝ i,ctěz ji strhl
zpět. Poěa]a zuřir.ě štěkat a c(]nila bílé zub.r. Okneltr
stájc vvhléťl1 ospalý řclec]ín a (lal sc do prrstého klení,

- Joc še] dál. Ze sta\IcDí vyše1 tčlnatÝ hospodář. V jeclné
lttce brrsí stehno, v dťuhí) lrožcnír, ží]a. Nocleh žc bv

rlhttll] Jrl sltatl jtlhrl statek lrějakou rroc]chárnou,i A takv
ně.j.lkí,rrri zbl.tkv orl oběcla že- by nepohrdl9 Aby koukó
zllliz"ct, nr,ž, ho r:yšbve pse,m! 

- 
,}oe poslouchal ja,ko vc

§nách a, jr.'ho otYi široco otovřenó přeTetovaly s umaňtě-
ltých tvárYí hosporláře na hlrsí stehncl 

- 
trrc-:nó'lrusí sttlhnoI(-ítil 

. 
ieiro vťrni. Byio na ,losah rukr-. Jot, nepotřtlboval

l)Y nIí,ncž I{lZ,,h}lilt st| s\,()ll tvrrltltl př,stí 
- 

a trl vonír,j.
telilé sttlhno }l.vlo h.v jolro. Jchll zl.alt sl.r,zl se na ttl přst.
I35,1a tlcrl,tlnti 

- 
zkřr,hlír ziltlttlt. .Ittl, nt,rtlolrl ani lirioutj

}lrstolll. - 
..Nt,slršiš, 1rstl!'fáhni. ul,]ltl vorIr.íržtr ferrrrl'.

- Ilrltt ]lat s(, \,z])[l]llat()\,al. Iro}lr.,]].ivň si :,:rltřřil cclrltr
zttti,lli.lrrtt ittlstttr-tt lroslirrrl:iřr,,.jlrrlI.nň si l1,1ll]it.]:r řr,iil,it,rr:
.,l)tllr1,1lrr ntlc!"'lrltt .ir,llrr 1lttzrlt,ltt. znřl tJlraltlltr,ř 

-jakll liletllti.

,Ioc zal,rtaI st,,ltt st,ttit lt r.]tiř] it.ttl,tt1. lr]ri,ltr,,,íiii ]trlrz
rté]tO h]:rrltl. Ncrrrll]l]! l'ři rr,,.|l,,1,ší r rrli rr,.rlr,',],]. rir:Ii,,]i ltr.]
zvr-li]Ý ]r]atlclr,čt. Nilclt,lr llr"rií irrřl. lrlr,.jí.t 

- ií-r r,,,j,rj],,
rIir,! 

- 
čtvt,rlll,it;tlIí-ttl ()t\,{)I,(.)ll 1rI.rl lraJill't,llirrj'.,,,,ll z,tvti-

rrttl lrlrlrrr,ý vítI...I,ri,schtltr]il si,ilrl Iiiull]ia a r]r.r.lIii|.j rta
zlrrt'zló prst)-. \'trrttt tttt llr-rlřr,rlzr.lt]a.l,,l,,1,1i. lil1,1rlstrli,
liiLutYo]ii..Itltl vllcz] z rlít.r. lr vylrlriri] l,tr.r,t,t,ttt illl IlvtL],.
(-'(']o(líl} lrrlr,:iziij rlrlgu, ,l:Ll llřt;,l ni tlíi,ltlltrt s trra.iií.lrri
z}ir-tliy. ztrl,řt,] r,l,ittll it ,r,lt,št,]. .Trlr, .jt,tt r.lrl.í]j lrr;,7,,'r,tl.
I ltratltóltl slrltic ttrť,sít.r,t,i,lř] zřctcllrň řr,I,ní- stíIt rlllrot.,
sl;riho 1l_<a. 'l't,lt stítt lrr-I 1,I,1'rr;, lrrr,l ttínr. S]i-šcl zř,,tr,]rr,l.
jlli IrtohutrIť, li,s:i]il s 1ll.ttslilltt,ltl rlrti]r- silrlíi ]iostj. --
,lric si ttr,řrlrrlrrit. ž,, ]iliž,lílll,Il(aI||žili;,ilr ul,r.r.ít talrr,lr,],,
ltllisití-clt z]rlt]llt. l;t,,t,r; 1;rli \-lllIli]\ 

- 
tli]i ]lrlžs]il, i,,-

1ri_lr. 
.. .lllI,r zt rtlIl,i 1,t..Ir t r t t,ltll i 1,ltstr rrriž. :r r 1rří.štíttr rrliarrržiliu ()z\,:ll st, rlttttil,í, 1lítll. l), ř lrlt-rl.t] str]l.

1lrtlti sobií. Drriiřr, žir crtí- 1rcs tYjstri t.asr, 
- 

n ,:1,,r.;1. -tulírk, 
-,je.jž 

pu,l st,llt,zac]trll-írtlí nlňnil v tlt,ar-cc. (-.r.it:cnít
r]rr!,:l z]rtsttlř zirl,r.řt,la iL r.l,]ikÝtrr tlb]rlrt]<l,ttr ttli]rlt :l, r-zrlu
rIIt,lrr..Tt,.jí ttllrt,rtr', r:r,listi rtt,t]r, st,rr.jt,hrt }rl.arlr-. _\ll,,jr,rr
lilalíltll.(i st,sl,r,řt,Ir., tIt,]ltlt'rlt,t.,l0vt'l 1ražt,llr.trtivirília.jarii,,-llv r,,,Iliírrl ]is,,trr Tlltr:i].v .jt,.jí lc-sklorr šíji ie sví, hlrr,l j. -\rrž r,.ill z:t ltrI,:ttktt 

- 
slabrí zaýyti 

- 
stttI.tt,lIlt r.)tt.rrlrrrr.

n lirítstró tiltr čarnč a ]lílc skvlnitti rlogr- .r-t,'zltr .r, ,l,,
]iI,rí rrrtlk1,1tiír.ílrrr srlřbrr. 

- - Rtirl Rat -, řcl,r,cIlíL ]il-r-.it
-.jl:iirr šílcrlí-i,tlt] srl ttit z]lvtkr- 1lsího žI.iirlllr

Ostravským ,,Taky trampům'' !
,. ,Jéžiš_rrr;rrjli 1.1ttrl ,lr ],;rk f|;1_1llť, / r lis btttl,,tt tlattrl,iil : S., r;ilttllIvlI]]. /c lu1,1 it lllfl ,lvž ie,Iclr Ila l [;lIll1, tllelete r,, l,,l]. t it:e|]I
"katlttrrvátrírrr. 

('rr rrri rlo tilhrr, že .ib1,1 
" skautů ó".ú",,,-t",t' l. .t.r*]r,,vttiv:ir. a stt.ire na.,lh;r-ič,. jl i\ ;l:1I3c],áne co :i' rul,rr;.: il,, 'e-c;_

ttltraci ,lvckr ler Itější biletku ;L .irrleš )!žař-it a ttt:'ri clrle1,Itík u tiaelrtle v,,rl Ral',,ygiq;1 ;l,rek tt;t špagátě t:,,těše]lei lla ] ill),ťIli ,i
i,ikii: rulrrIíb;irt] Illill,:Il::r]]i])eIIi , rlátút,nívr:,.]rní1",1rJa,Irrik,,r;i Xre1,-,Ie(,Jltr),t\;l' a t}, (,, Je/.llii i t()u kťavatou Da kíku a 1,r-týrrkarna,lil ruce a ua kabiitč nrliš :1"rlk,lv:j vorlztrak, a zlrír áš .i ,.tetelrrtJa teče", r, ltallce nráš čtl.r1 Iegitirnace z niclr ast,,ril ie,lnu iáůli,
rlrI,,Ik,rr at1,1tt, l I;L_ltt ,rt:čtti i,,1,,-1,n1 '' h}.. tal<l rrloch jcz,Iir v lr-,lili
tIall)lx)vat, i,íklite si rn1, slrle tIenl]ri !

\ír,.líte .i li,lvi -i k,ltrl,íte 11,11,, '|'1x1111,x, že ui iiI,1v .te: l;'r
r;j rlt říklirtt. )e ll} cltr áttt 1,ilil lrlsIe -erik .,, rziIi jerl -ť tiel;.i,
|,rrž.\eitna tl,cllll ilIlla, tl,b1. \'lis ftillarrrr ulilácali áž b\.ste b\,]i
1,1aclrt}'l,1rak,l,,lri.irrr. že k,lr,ž hlsIe i.lrtěIi hejt těrrt;r tra,,rl,e,r,n t.,'^
že b],ste br,]i ! .\brli řáck!,l l'rotiví selui, ktll ž viclílrr iat,ll,!-h,l.
.,t:rkl,tretttlla" jak se honí rlrrl bourll, k bllutlě a schání itítk}.))a
1t,rle a 1ríše lísrkl,Jrolkánr. l(]uci to ileclrte tětrr rrašillr,,r:itei.nínr
ž|stfac]]:i11lil1] a zlrallratůjte se rtž, zalroďte rlrr latrin1- t],\.aie oll,
zttr]il a Jegitilllace a budt,e r,,llrri jina,lr rrcbrtt]ete tretrlríi-i ilo sttlrti.

He]ell'te až ;ri-íště 1ojedete ať se za viis rretrrusírn stl,rlěl-
YeIltte \i llrrst bašt1, sebou ať 1lak rrebreČÍte, l,íte že lr]ad dějá r,,-
rič,je. J),luf;'Llll, žcse rrebutltt za vás styrlět, alebrra tnou duši seIrt
šrrlrt ]xls]at tlrl |I'ranrpa v,lrllrlášku a tl:it se k Psrrhlaycfill: :ra
starý krrleua.

]j,,č,ant,r,i tlě]<uitt za gratrt]aci k rrrejnr 30 lctejru naL,,zeliirtiillt.
štrrrzak a lrlslatrli ať krru]<ai lratalit 1lodll rla bourlu jirrak je ralrr
nel )u st inr.

Sko1
,,Hobo", c]lata |od Orldřejníkem, ,]lakyd_v.

\íor. ()strara ]]. ledna 1930.

!, GmD!CKÝ REPnoDUKČill zÁyoD

UsrTĚcn HRDtt{AsTffifiKV
PPovÁDl U !§ElLEPŠt},l PRot EDEN!

§§{!(Hoť, t Lt(É ŘÉ ts§utcÉ č. 6.
ŤELEFo§ a55.7.6.

Počník l!. V Praze, 21. února 1930. Kč t,_
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§te veřícl a nethodíte do lrostela!
No copálr nen| pánbu všudel

Farář.

snlh §1_
'€ k.al

Géza Učeličlra: 
'e skal

sníh stékd se skal.
te přeiljaří.

Nud chúou ,u úd,olí uyltxetly zákruty tlýnu
st,ílí u ttí lampa, oheň tarn zazáří

sníh stéhá se skal
do kalné řeky

rok-le se zulyká ae alnúch stínu.

pod břehent
aztlouuó'se řeka u aólí se t; peřejít,lt.

prší a prší
nu buloan jahoby tleskal

sJyšíš
juk pláČe chata Držotent. ueře,jÍ?

sníh stékú se skal.

lá aírn, co xid,íš!
Moře a aeliké parníky

řernošek prsa a oči a t:ýkřiky přístaxních sl;ětel
t:zpěněný příboj

který se rozbíjí o břehy Afriky.
tá oím, co piješ:

Dětínský nópoj tulóckých sm.utků,
ničetnný, pohár,

rlo něhož paprsek sletěl.

SJyšíš
kulný jek ře-ky, hteró ti šunt,í:' ilohonit dnes

ro tlčera jsí zmeškal.
Odejdi,

tuůj čas už přišel.
sníh stéItá se shal.
te předjaří.

IJnor 1930

To ,r"p^Jio .rrělr., co'/
Cop.k to nic ,r.rrí, ale .o 1r.., ,r.r..1,"Jl" -

- Pepíku, zazpiyej mi tuhletu písničku
.rTrousá-trousá" -

- Co blbneš?

- No přece ,,Trousá - trousá'o --
Bác!

- Hahoi, nebacej malého trampa, přeee
..Nad Tátrou ša blýská."

§

Kluci, nekupuite stanyl
Nechte sl radéti na sebe ušlt boudu!

$ 
Farao.

Do ordinace yřítí se paďorrrka. Dva páni
v bílÝch oláštích.
,,oPřosíň y39, pánovéo rychle mne prohléd,

Irěte a vvšetřte...'
Stalo Še s nápadnou důkladností a svor.

ností.
,,Tak copa mi chybí - nic nebezpeěného?"
oni oba syorně:
To musíte přijíti až zitra, palr doktor dnes

neordinrrje, Áy'mu jen mďujeme předsíň.

- 
Maria, panno sedlnibolestnú, kutnohorská,

co se uoni rošťáku cltytají slúnty mého úržinka?

- 
Kouknou uatú amplione, clyť uon se každej

tonoucí slám.y chytá a já se topilll, tle tíru uellto,
nlěsta. 

§ -íoI.
Teď se nápadně bliží divocí kanci vesnicim.
Pak se říká: Venkov jedna rodina.

$

..Helo, ty se poclo]láš děsně jedný filmo-
vÝ herečce."-o,Di, ty lichotrríku! Myslíš Dolores del
Rio? ?"

,,Ani né, ale tak trochu Toničce Nedošírr-
ský1" Lorcl.

$

konílslrace
$

Muž, který si bere druhou ženu,, není
hoden, že se té prvé zbovil.

s
Uono §e řet(ne uysoký boty!
Ale mit do nich křiuý nohyt Farai.

i,

3
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nebylo. Přimaloval by

o
o

o
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--$eZcl:

mašk" rní, ples
Pan Šouša byl moc pořádný č|ověk. A iako iakový si

veškeré pozvánkv ,,Nevázané Ligy" pečlivě vázal a číslo-
val. Leden lohoto roku byl poměrně chabý.
í. Sylvesirovský večer strany radikální-odbočka vinár-

na ,,KÚmanovo" koná se 31. prosince 1928 v, místnostech
odbóčky, pátý stůl od druhého okna. Pozváni a urěitě
se dostaví bří. Jiří a Pergler, br. vůdce Ra-
dola a senálor ŠeJdrobranský. Pořadatelské
pásky sebou. Soutěž na nejsprostší vtip. l. cena siříbrné
p rasátko.- 

2. Valná hromada strany radikálni koná se lenlo pá-
tek v pokoji č. 8. v holelu ,,U zlalé husy". Pozváni a
určltř iromtrrví bří Ji_ři a Pergler, br. vůdce
nadp_la a sonálo,r Šejdrobranský. §poluúčin-
kujc Hedvika Navrátilová a pěvecké sdružení ,,Vařle
p!ynem". TomDoIa. Po programu tanec.- 

b. Strana radikální dovoluie si vás pozvati na serii
přednášek, které sp konají od 7_8. t. m. v míslnosiech
Patoloulckého ústavu. Přednáší: Pergler o Jiřim,
Badola o šoidrobranském, šejdrobran-
ský o Pergleróvi, Jiří o Badolovi. Přednášky
vyjóou iiskem nákl. ,,Ťempa", y jednom svazku pod ná-
zúim ,,Mužové 30. února". Pouze nevázané.

a. VÓlká proleslní schůze voličů ,,Nevázané ligy" koná
sc iiž dnos- v místnoslech záchodku na Václavském ná-
mřrti. Promluví mužové 30..února: Jiří, Pergler,
Bedola a Šejdrobransk.ý na _lhema ,,Beneš pro
r0parace, my dó separace". Čiěte Šeidrem a přiiďte
v'massách. Pro ony desetitisíce, které se do místnosli
novoldou, lmprovisoúána bude druhá schůze ,,U Fleků",
cvenl. ,,U Halánků." §lovník nadávek" vyšel v ,,Tempu"
e expedujeme jei za předem zaslaný obnos Kč 10,_.

A konečně v tomto měsícl poslední:
$. Maškarní ples slrany radikální koná se již 15 t. m,

vc Velkóm eále ,,Lucorny". Bár: ,,V naší redakci." Po-
zvánl e určilě se dostaví br. Jiří a Pergler, br.
vúdcc Badola a scnátor Šeidrobranský.
Velká půlnoční scéna ,,Skok sebevrahův s balkonu Lu-
ecrny do siřrdu rálu"" Tulo sensační scénu, kterou se
ncmohou pochlubitl žádnó konkurenční podniky, prove-
dc na vlaltní žádost jisiý sebevrah, jehož jméno a ío-
tograíil |gmo olíbill uveřejnitl po provedení sebevraždy.
Mrivola budc vyslavenl po celou noc v bufíetu. Lldové
vstupná Kě 30.*; 

*

Pan Šouša založl! pozvánku do kartoleky a pozvedl oči.
,,Vidíš, jak se naši vůdcové starají o lld a blaho ná-

roda. Správně io kdysi řekl Badola: My budeme míl nos
všudel Dolores, nevynechali isme ani jednu valnou hro-
madu, novynechall jsme ani iednu schůzi, víš, jaká tam
vždycky byla psina, Jirka o nás ví, vždyť nás luhle po-
ěíial, my na len bál pudeml"

Paní -Dolorrs 
Šoušová padla panu Šoušovi kolgm krku.

oŠouIo, čieš v mých' očích. iak ve Večerním ligtě.
Jirka mnl vždycky lmponoval, protožc von je lakovei
* lak bych řekla * lntollgenlní. To |o ilnej pán, než
lcnhlelen pan Melantrlch, co pořád vo něm píše. Ten
pan Melantrich musí mít na Jiřího hrorný vrtek
r konkurenčních důvodů. Já isem sl luhle k vůll tomu
koupila za korunu večerníků a myslíš, že isem tam na-
šla to. co v našem? kam se na nás hraboul""'"P#'ŠJuS'"'ir"'ři'.'l 'uspokojeně,oči. O

,Je vidět, že isi uvědomělá česká žena. Jiří je přece
funom kapr, kterej ty šiiky v parlamenlě prožene.
A proto na ien ples pudem, horší ale bude volba
meeky.'|

Paňí šoušová pokývla důležitě hla,vou.
.,Báz ie ,,V náší redakci". O
Pan šouša vyskočil.
,,Ťo byoh mohl iít za !ětkýho blba Josela Nohýlat"

4

,,Lepší a vkusnější by byla maska z litulků našeho
časop isu."

,,To hy mě zavřeli. Co bys tomu řekla, jíi za samol-
ného Jiřího."

,,No -- špatné by to zroyna
sis vě:ší úsla -",,Fousy --",,Auťák -",,Lékařské vysvědčení --"

,,Karty -",,Ohromné -",,Skvěló! Jdu za Jiřího."
,,A já za Hedviku Deslys."
,,N azdár!" *o
Pan Šouša v masce se dral v ,,Lucerně" k pokladně.
Malér.
,,Dolores, vždyí jsme si to spletli. ,,Radikální maškar-

ní" ie až zílra. Dnes to mají ňáký železničáři."
,,No - snad by jsme lam mohli iít, když už isme

tady".
Pan Šouša smulně zavrtěl hlavou a ukázal na velký

nápis nad hlavním vchodem:
,,Neslušnýnr maskám vstup zakázánl"

- Ach _ pane iranp - iak ráda
cítlm uůni růže _

- Tak dou se mnou, iá mám ?ůži
U noze.



lat( to přlide, ře eště nechytil
všenorslrýho vrahal- Jať ho inai chytlt, lrdyž ieště
di, iak se imenuie !

ll€Uě.
Fa ář.

TRAtllp 4

konflskace

Lord.

Já pěstuji jen clva sporrg: lgzaření
a plavání.

Prečo ?
Abych moh po cel$ rok nadávat na

počaóí. V zimě, že se nemůžu koupat
a v létě, že nemůžu lužařit. Nora,

Chylal rybář ve bystřině horské, řece Svilavě rybu
ttrčnou, írpěliv jsa velmi,-'-Ói,*iai''Ú'te '",ála i"ici hošíka, zmocnivše se váčku

, ;;."!,,-r,.áió si mite a máteř jeho srninkala se na ně,- ř'Ú,il i'pi'Jlď-Oiiú ve byslřinrí iasnou a zatnél výkřik
h]asný."'iu''rvtar 

statný do vody. se vrhnul, vynořil se hngdle
a vvtáhl řervv,

..óitu mol Mé ditě!" bědova]a máleř.
Ó;;i ;ffiň;;nU-ilorii rybáí ke dnu a vyňav diló,

poloiil je na břeh, iejž matka v náruč vezmouc se ra-
dovala,-'il'iá. 

statečný rybář ten v živel dravý s_e vrhši, vy-

"uril 
i. opět a vytáhnul rybářskou__legitimaci, ."-i; -rik' s Ókem stzávým děkovat 3e jala muži

tornu díc:'-,lčr, 'ii, vám zachránče dítěte mého odmĚním?"
Prál muž ten udýchán jsa:
;.i;';i;;*i. -'.la dyš .., skočil pro._ty řervy, iak

,ňt 
"vp"li" 

-.iUar.ra 
leóitimace a von mně na ni seděl,

ia-l-uáii rro músel tak núo tak sundal." H, A,

+
Meditace po deseli pivech:

- Mně žádný kluk nenabije!

- Nešum!- ii;#; mi iaky žádný kluk nabit? Lecián,

+

Tuhle vlíila Mařena do boudy celá rozcuchaná a Ven-

dela ii prá: ,,Kdo iě cuchal?"

žena k muži slovákovi:
..Matýs di do kostela."
,.A ,rápůd,r."
,,Pťrdeš."
.,e avS půdu, tak nesmeknu,"
..Smekneš."
..Á-avS smeknu, tak nekleknu"'
_.Kleknes.
]]Á-á"S-ťteknu, tak se nebudu modlit"'
,,Bodós."
.-Á-á"š se budu modlit - tak za čerta lo

r,.iá" Jtái."-- 
-:-* rI_A..Vitrl"

,,rar s; ho nrvšímeit"

nechytili toho

-on:
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Staněk:

- Proř bylo na té Badikálni schůzi iolik hasiřů?

- No protože von Gajda má moc ohnivé řeči a aby
pak lěm posluchačům ne.chytla sláma v h]avě.

Farář.

- Hergot, co |urt t,oni t,ožralo nalit.ej k těnt
kanlnům. Iezou?

- Dyš, já úm. že setn zlitej, a já chci uschnout.
--íol.

+

Sebral uačman trantpouška, i pyt.á su ho: ,,Jakí,
m,áte číslo d,otnu?r* I t,ece trunpík: >lé. toni sotl
ale růl, d,vg to ntáte napsan,ý n,u trutech.

Benerla:

- Prosím tě, jak můžeš kousaí, dyš nemáš zuby?

- Já mám v kapse lalešný a já si to rozkoušu.dycky
pod stolem!

6

NÁROD SOBĚI
TRAMPSTVO SOSĚ!

Dolrró imitoce je nopodobenino, které
chybí ku provosti jen provost.

+

Dobrý tramp Bob zvrací po nesmirnóm požití vody.
Sam: ,,Hele, vypadla ii volejovka!"

+

Toké dissononce mojí dissononce.

- 
Co lto, pl!ile trilIn.p) že sou t, tudle hodimt

tud.y?

- Jú settt se ulil, --

- 
Šmarjá, a kde? Já to utřu. -í"l.

+

Pouldal ieden:
- Taxem tl, iéčé spollr hladoyou !ábu a uona
mi teď, hahoi, klull v břaše.

+

- P.,r. P^Jo,,", wy máte lr"orrrě sy,rrpati.Lej

"t1;l"1, já ty.l, ,,yárž"| ..l1 á",, -
- A1" jJět. -
- vás flalut po 1."t;, Farář.

+

Pane policait!ll §ós!l Mně u boudy
NAPAD snih!! Farář.

s
Veš je to jeJirré,..,,,l"r" i t.rrrrrt rrejvětšírrrrr

tlt"l J" 1,1",,y. Gét.a.

AngElGká olruy
pro lrardý .Dort, qlcclc|tlt Fo túbťhr, loÝ, lrlrř+
mlo.yll- 

'rinp|Ds; 
bor, ryMřrM atd. r ránrlor u

laroslava Bohatyl
§mlchov, proti Knlžecl.

Ccnllr lportorrnl obuvt: 
Kč

I.ovccké, dullbox ncprcmoLavé . l18.-
Lyžůské, orig. švédcký Nangoa Ue-n8,-
Bruslařské, v luxusním provedení 12&-148.-
Rybářské vysoké, orig. amer. gumové l9q.-
§Óíérglé, vcjlmi tcplé, ocproaotavú 16&-
Turirticlé, orig. angi. drltrtbq . 1i4-l!q.-
Kanadrté'pro-tranňing, orig. teasd. vDť l9t.-
Kmadkv wroké oó ,rlotcikl ?&-
Ilo ráň-továgí děi;Lé a atáG.ké sFl§,-
Boty wroté, pro pr0vodčí drab Ýrlt!é, tr,
hóve. roáiciní. zvláště tcplé, . lipÝalou
rrrtí,- oti8. ribiřrlcý vzc, oado ii U.s.r\ rip-ut-

l_ 

-l



reirub.
(Bejpavá rubrika.)

Situace ve Španělsku:

1, týden: Ve Španělsku lo vře.
2. týden: Ve Španělsku to řve.
3. týden: Ve Španělsku se to rve.

Haha, íalešný červonce! Teď zničíme Rusko!
Falešný dolary!?
Hergot, tak jsme tedy na omylu.

Co ie mi platný, že mám silnou vůli, když nemám co

žrát, no ne, pane Mardene?

, Mr'ržete žít sám se sebou ve společné domácnosti?
U rčitě,
Jste-li hermaírodit. 2

Jelikož to s iím skelným práškenr není ješiě rozluš-
těné, chlasiejte pro všechny případy z dřevěného korbele,

Pražská policie podle,,Posledního lislu" zjistila slopu
všenorského vraha, Zatím jenom ve sněhu - proto po-

čkejte, až naprší a uschne.

Becepi na íašistickou diklaturu: Vymordovat všechno
socanské,

No jo, a]e komu byste chtěli potom vládnout?

Bude prý velká bída.
Dobře.
Říkejte lo ale bohalejm, my jsme na to už zvyklí,

Mále demokralický názor?
No. v zájmu dobrého tónu, tedy jenom ien názor.

FABÁŘ.

l'řilít šťastnej otec rocliny:
..Lidi, já mám kluku jako brrka."
..lejda. to máš radost. že?"
...\ ten je iak velikej a silnej."
..lo Je slestl.
..,\ už je nrrr 5 rokťr,"
..- ?"
..yona ho měla stará ztr syoboclntt

lro poslali,"
+

-- Hraješ v loierii?

- Ne. ProĎ?

- No že jinak každou zlodějnu podporuješ.

a teď jí
řI-A

}-a rái:.

tramp"ká, já jsem
vím, co si každý

prominout ! Nora,

TRA1.1 P 4

Pane Pefglerl u|te přoě ten §nouden
mluuil o našl republice tak sprostět

To nevlm.
Protože bydll za kanálent' uolri chy.

trei l Farář.

Tud,le přišel ňákej turista moc xožralej. Von se
prej uopil krásou Krkonoš!

\\reiskopf:

+

Heled'te, vg lůzo
čtenář myšlenek a
o mně muslí!
Trampové sborem:

Račte mnohokrát - Uí, allrlght. Teď si budu moct
délat pedlkuru, anii bych se zouual.

7

ď@,

§-
.,.:.i.i

Staněk:

}:- -
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po§lední Čundr.
(P,okračování)

Hromada na stole před náma už byla tak vyeoká že sem
iemnostpána neviděl. Jen Tonda díki svý vejšce ho merčil
furt, nachýlil se přes tu haldu a v€ce:

,,Jóó, to by bylo dobrý, já tu budu čučet a koukat jak
hledáte paragraf kerej tady nikdy nebyl! Já mám holečku
korrtrakt, já sem žurnalistao já nemám čas čekat! Voni si
myslej dyš sem s prahi že musím bejt eeknutej eentirrelkou,
ohóó !<

Za papírama se ozval fešáček podťatej: >Ukašte váš kon.
trakt!< A to teď vypuknul tyátr králíókovej! Komisař vy-
prazdňoval přihrátki v regálech, Tonda vobracel na rubi
kapsi. A já sem si myslel no tak sakra kerej dříf!!!???

Nakonec dyš uš neměli gde hledat a blbě na sebe čuměli,
zahovořil sem si taky, abych se tu necejtil takovej docela
zbytečrrej:

uTak se helejte pane centrální komisaři, vy nemáte po
rrrce zákorr, von nemá kontrakt, 8te zbodnutej jeden jako
třetí, udělejme to ináč! Pusťte nás do tý paříže, je tam kon-
zulát, je tam prefektúrao my si to tam srovnáme, dáme tv
lejstra do pořátku a francije brrde zachráněná a němci si
rrcš 1rrtrtou !<

A tak docela samovolně 6em 6e přiblížil lr našim pasťrm
což mrrělo za následek že se zbroinoši pohnuli.

F tei ráně zadrnčel telefón. Nat papíry se vimrštila tri-
žová ručka ze zlatejma chlupama v nádherrrý manžetě a
vzala sluchátko.

CHALoNs!!!
S krátkÝho bešprechunlcu boltee naše nebyli štont vní-

mati nic inýho neš slovo Reimso coš dycky zaznélo jako ne.
beskei zvoneček. Pokaždý iak sem tó zaslech tak sem šláp
Tondovi na nohu. A pokaždý to zmerčili ty zbrojnošov? a
pohnuli sebou.

Dokecáno. flezoun poplivanej položil eluchátko - a gvěte
žasni, vvkázal za dvéíe místo mně e Tondou tv dva vozbro-
jelrci! Pak se vobrátil k nám z náeleduiíeí řečí:

>Tedv ste se f šalórru vůbec nehlásili. Ale iá hodlám vode
fšeho dalšího rrpustiti, a protože ie v remešj 1épe organyzo-
vaná antroírometrická stanice neš f chálons. pošlu váe do
Remeše, tam si dáte na lroilprefektuře svý listiny do p"_
řátl.,u neš pudete rlál. Kníšku anthronometrickou musíte mít.
nello vás v nejbližším městě zavřou! Vo to já se postarám!
Pasy si vemte, ale počkeite, dám vám doprovod na nátlraží.
abvste mi nezahnuli za roh! strážník se postará vo to, abyste
si koupili lístki do remeše,<<

Tak sme to mněli vyhraný. Remeš byla stejně naším nej-
bližším cíIem, mně tanuli na misli její velkolepí braseriie
v nově postavenejch barákách a Tondovy pisky zamlaskali:
KailedrááááIa !!!

V posledním okamžiku komisař odvolal i onoho nochsleda
kerej měl asistovat při kupování fárkartiček -- tagže sme
r:estovali dálejc jako vobyčejný svobodný liilé.

Zllohem pořádečku, papa čistoto, tys nás stála půl zilraví.
buch tě natřes, pane spravedlivej! Á se vezeme ššš-hůů,hu!

s
L)otom zas Tontla děsně ,kleil a já hrozně naclával eoš máo
Potom ,zas Tontla clěsně klel a já htozné ýadával coš mělo
-l zápéti ,ten urěi,tej násletlek, že e'est.a" příjemně míjela
fčetně telegrafních štángli a z7atýho mlí,di. Ťo byste
vůbec neřekli, jak globetrotr ryeble stárne a jak je i ji.
náč člověk fšema a fšutle pro,násletlova.nej,

Tonil. najetlnou voněměl, přimáčknul trafiku Jla vok-
no vagólu a zaŠilhal clo leva že mu byly vitlět jenorn
bflý žilovatý kulky. Pak natách ruce, pofstal, schotlil
vo}no a jeho majestátní tělo mnízelo vod pupku venku.
IŤš se ftáů.nul zasejc alovnitř. byl eelej vyttžene1 a veee
ke mně:

,,I[eIe, čéěe, uš .je vidět kateťIráia, co ji němei roz-
f] ákali !

i\Iušel sem mu vyhovět dyš byl takovej sluĚnej, ale
tlr vvtržcnj eo měl on to íni furt scbázelo. Dostavilo ge

E

Inglmayer:

aš ;tlyš sme vylezli v remeši na peťon a kinuly :rám f če-
kárnách jenorn takový vohavný želemý lavički a Jra těch
má ělověk ležet!

Toncla honě vlik ra ruku, klusem sem mu§el s ním aš
k ťý mešitě, Bylo to ale dobrý ne,boď se sbal z&zrak a
'Tonťla začal bejt ňákej stuclenej k starejm braclům a
zámkům a povíclal: ,,Abyeh tě řek pravťlu, vono nně ,to
nějak zklamalo, já som si to 1ňectavoval velkolepější
jedaak, a, za dru,hý sem :si myslel, žo to buile véžeaa za-
píchnutý do zenně dy,š psali že to kanonýři vyhodili do
iuftu. Á vono j€ furt poznat, že to je kost€ll"

Třikrát §me mešitu vobelš]-i,
Tončla se na vrata spínal. , .

T hnetki snie běže]i clo uJic, Tonda zapomenouee i ,na
nákup tpohlednic, jal se vésti živej hovor o tom ja,k je
tu veselo a vo rychlým a p]ánovitým spravovánl reme§e.
Mněli sme velkej hlat a. tak §Ťne šli nejdříf k pekaři.
Taily Toncla uclěla] šikovne,j chmat. Neukrat sice nie
(chraň pÁnl|ut), ale zrovna tlyĚ sem nabral plaou ná,
ruě rohlíků a clávav je ,na puJt sem se ptal co že to bude
stát, servíroval. pekai{ a jcho staTý po jetbrom našom
vobrásku. Pekařka zarrTkala a uši jí viledy z vlasů clyĚ
spati,ila }rclej nápis: ,,Tour tle moncle." Dyby to platilo
na kaŽťlj,ho tak jako na tu bábu, to bisme 8e do pTahi
vrátili jako rfčiltlil

Couvla vo tle,set kroků spátki a tlál nernohle ana uš
stála pekařovi la noháeh a jak tak nemoh]a clál tak pro-
nes]a řerč nikoli lepotlobnou rajské huclbě: ,rJá vá,m to
clárrr fše,cko zaclarmo - šťa,sinou cestut''

Neš sme s toho krá,mu vipadli tak uš ,s€m ínněl tlve
ro},líki v sobě jiak sern bl nenažranej. I Tonila ,§e kue-
kal jak pospíchal abich nemně] hanttykap a zapfisehal
,se takle; ,,Víš, já ,to cejtím že buelu za, štlnáct tlnl tloma,
ale t,o je jeclno, taclle rašple votlo mně ato§ta,:rc lístek
s kadlína a pak řekne ma.n,želovi: ,,Hele, starej, ty šu-
páci sou uš něktle f trarntarii nebo ktle,''

Mrrě jonom moc trklo, že chee bejt za štmáct thí clo-
rna. Přesmutně sem se z,adival na Jeho Dýlku (to je jako
Jeho Magaifieence a ,podo;baě) a f pŤetltu,še §{,hŤouc€ní
se našeho potlniku sem si pornislel: Rocličko ,b56,6ží, s to-
,ho kouká inzolvenee!

Áni ten večer sme clvakrát nepochodili, kapsy se nám
uš ilrobňáskarna netrhaly jako za starcjch óasů a noc
se ťlosta,vila eh,murně éern6 a ,sychíavá. Na. jemnou lá-
iatlu -sme tla]i cestou clo našeho hotelu (vaúezál lleti
klasy) pár záplat a to byl rum s černým kafem.

Ty tŤí zd,tavý pohy y přerl spaním sme rně]i ušeii,ený,
protože builíka .nernáme a, néjli ltldiž eo natahovat, ten
druhej inštrument k vy,lejvá,ni rovněš né ,a mocl]it se ne-
rrmíme ani po3pátku, natoš regulérně! Tak teda hajdy
na kutě! F čekárně sme slrletlali že zbejvá.akorát eště
jeclna lavice plezná, Na tý sme zalja7i, stanovisko a po-
kouše]i se vo slatký tlaclání. Tonťla ,byl ale ňákej neklicl-
nej, furt nu zavazadlo klouza.lo potl kebulí a já se furt
votlkopával a clyš to né tqJ< sem padal ,ilo plivátka.
A co r,íc, pane bože, plotřouee si v jeilný c.hvíli zrak
ěí,hám gtlo že to leži na sorr§etl,ni šeslo:rě: Ríbreoul!!!!!

Překrásnej dědouš a ne první augnblik mně nen.apatlJo
nic inýho lež že jeťlen ríbreoul může ejt, tak něco vo-
kolo r]vaceti česlroslovenskejch eoulů es]i ne víc. AJe
potom sen ilo-stal stek. Ten stařešina kažclou ehvíli sekun-
rlu či tak ňák vyskoěil se svého 75že, hrozil ho]í a řva.l
tak, že fšickni vostatní nocležníci usedli a báli se velmi,
Vono se to f ,setlě lepčí ibojí a úak sme s Tonťlou ta,ky sc
jali báti ,se fsedě. A neš si úěkerej troufnul povoalevřít
hubu k úaťláfce tak te.n Rí,brcoul uš za.s léžel a chrápal
jako basa.

Vono clyš §€ to veme tak by se lemnělo trpět abi ve
sportcrvních noc]é}ár,náoh přespávali somrrambuli§ti. F tom
směru račtež tra.mpové intervenovat - tejkone je kon-
junktura, rtyš má,rne tu spráskanou sně,úovnul

PoLračovóni,
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Ukirzoval tramp Bugir, takto řezník, foto-
gt,afii, kcle stojí vedIe statného vola, chy-
stirje se ho palicí uhodit přes hlavu. ,,Seš
tam dobře," povídá mu Tlasko, ,,ale, co ie to
za e|rlapa. co tě chce uhodit??"

Lor:d.
+

Kdvb_vc,h rněl perríze, rrechodil bych pěškv,
kdvbych ale chodil pěškv, ne]rál ll_vch se
levisora !

Lecián.
+

trampa, vlekou-
a takto k němu
by bylo potřeba

a najdou si eště

Lecián.

Dívá se pan Paďour na
cího těžký kmen na srub,
vece: ,,Hej, mladíče, na to
pár volů!'

,,Děkuji šikovně za radu.
jednoho, vašnosti!"

- To je blbý, že osvobodili ten film Plukovník
švec od daně z e zábavy.

- Proč?

- No, protože jim na to žádnej ncpudc, dyž
má ouředně ověřený, že to žádná zábava není.

+

,,Maminko, jsou brambůrky zdravý?"
,.Jsou. Pepíčku, jsou moc zdtavý."
-Tak je pojď spapat, maminko, já už ne-

mllztl' 
H-A

,,A vv neumíte ěíst ani
alfabet? !"

,,Depá, jemnostpane! Jámokrat!!" 
i

psátí To jste an-

sem národní de-

Lord,

§tnríí ínllluO i
lla U.lořnílr Trampa i:ffůťťíl' původní d esky

l Desky expeduieme za Kě tl"
9 i s 

'rŤ:"ť#,#:i,"ŤJbělící
r ll.. Karlovo nám. 15.

Trampové nemají mnoho kruh, ale kná. I Desky expeduieme za Kě tl"
eně syázený celý noěník cuého !. i s poštovným. Také chybělící
Tnantpa rnu3í míti každýl

Adm. TRAMP Praha ll., Karlovo nám. 15.
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Beleba dostal přes čas a po__- - Tak už rtrárrre zlalý ko,
něvadž ví,že,ča§ jsog peníze", runy.__ilaIý oznamouatel._ dělal pokladnu. I
sťrážník: ..Co tu l
dělal nokladnu. l Dřekvaprl ho - 

yazneí
strážn'ík: ,,Co tu a8tatel!'?,oPo- - Yážné. Podívej se mi do
slušně hlásím, že mám přes hubinky. Farář.

l iřekiapil ho - Yážr.é?
aBtatel!'?,,po- - yážné.

Koupí se bouda strážník:
kdekotiv u řeky s podrobným 9lu9l'
udáním pod znař. ,,lhned 30". časI"udáním pod znař. ,,ffi
hotové. Nabídky pod zn. ,,14"
do adm. t. l.

A-a. +
+

- Kterou bytnou nemožno

];§J",:"l!ikr1l 
moucha ie vŠeteČná!" připrav_it o vě"neěek?

,,Dělá všude teĎky!" Sigma. 
- 

- Nedobytnorr! ,\-a,

Géza Věelióka:

ý zózraků stero,
pestrých, jah zelenožluté pštrosí pero,

u stuilenétn plóči kateilrál,
praporem, hedtábným se rozeulál,

bar Trocailero.

Lahoilnó oína d,rahú,
jako mléčný opál,
ilěačata polonahú,

kymócil;ý lokól,
hudba a zpěa,

skleněnú podlaha, likéry, suěteltté kuěty,
stěny, čeruené jako kreu,

ue kterých, sešly se pertiilní, railostné vzněty,
ts čarounou mohylu,

jako roj nočních motýlů.

Mó žIlauú, poshurttěttú Marie,
ila rtech máš stříbrný zuonek.

Dnešní noc ušechny nám illuse zabije,
ilnešní noc zlomí nám illuse jah suchý stonek.

Má žhaaá, poskarněnó Marie,
máš malouanó ústa, tt:óří bělaué listy,

tialooých očí, přesmutné ametysty,
l,oříš se t: růžouý, retlehtorů křik,

jako hořící kolibřík
a netušíš ani,

že oba nás cosí smrtelně zraní,
až builem se ubírat domů, a hodině ranní.

Na naši hlatsu se sypou
bělaoých paží stxoly,

které se xplétají ilo sebe, ilrtí a bolí,
tanec a ženy,

karneoál jazzoaých tónů,
polonsět obnažený

l, píseň čeruenomodrých. lanpionů.

konílskace

kile se zrak noří
ilo moihých moíí,

na hterých plují husy zlatožlutého jantaru,,

neb do Himaiají, h úpatí Gaurisankaru,

A proč, aó tušínl,
že t:šechno ilnes musím ztratit,

klanul se ilomněnhou, že jeilnou snail obzor se :jasní,
že srilce mé buile se mocí arótit

(r l,roto si cestičku značí ktoí súou Dlastní,

Děuče mé z baru,
bezeilná hlailino lidských sntutků,

já ztápím se beznadě)jného d,o zármuthu,
a hluboko do noci,

iaho stébla, jehož chytá se lon,oucí,
tržíni i já se m.oilrého stlětla, zeleného absintu

a ruilých serpentitl,
tt stttulně a bolestní laskám bělostný tuůj ltlín,

a strašlioě jsem uesel
s hazarilnínt ústněoem hróče,

ač iluše má trhaxě plóče,
tse hluhu ltřesel

IiIu bílou silnicí,
tllý, ch uiliaených, zrahů,

já, níčetnný ulor a tulák bez cíle,
Přál bych si dnes,

bychom se oba zničih d.ocela,
neboť xíi, že tady naše čístá píseň dozněla,

že ruilé tyto stěny
nánt neobaruí žiuot zkýčařený.

V bezbaroé tuposti
lšechno prchá o perletooou ddlku.

Taily leží, smutných rad.ostí
rakae iloě, na černém hata|alhu-.

Bar Troeddeto,

Zbýaú:
Kalich oypitý,
hlaaa ber tuóře,

idol ubitý, a
polórní noc bez záře,

srilce u modrých moíí...

KDYž KA N & D K Y lťi,3§;ílilfj
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iá tě yidlmll!
Nejrlříí tlatr Krocan jak zblejsknil} tranrptr tak ttlrlr

truilióval, ile potorn tlyž virtěl jak ty tralrpovó chlněj
r, iesa tak pnri,lá k. svý starý: ..Stačí to }Iahrrlt,rrrt žt,

prrtlem tak_v tri_rrnpovat? To si nežrala jak tr !ilrrci trl

ipějí v celiáclr v roští a tlčllrrj si volieň..trr trllrš rttot,

rorriantickí! To sc vi. ttlrtsíttttl bcjt lrrllatllli il t),Di[r§iš
tiechat dornit ilorsitirr zr íšrlcli_v iittltcttgsil lt kt,rlttt tolrtl sr,

tlštň 1losic}rltrjcltt 1rt,rrti ltt;riritiltr. ttš st,ltt rlitl rlň]at extI,it

vvrriilcz!"
l'ltll !it,octtlt stl ttiislt,tl]it,ttt tllir,, r,r,;-rt,iLvil st, sYtltt kI,tt-

l()il (lo ]cstl vrlztrrtc s stllrttt kr,ásrtt,,i stittr za rlva ttit,}"

llltrolttl ]attrtt,í. k,,ttst,t,r,r il Il;llt,lltllí r"lli,r,.ir,;ikv jalitrl
i gt,anttit:. _{ tcrr grarrli'ri'll) l)!I t(,n 1r,rrlivrtltrrrltrt,.j r},rttilL,z

" 
'i,],]irn r,_vlrložoyal li r,tIti,. Cetrct,titrril kont, T,olr_včc,|Ilt',i

gltrIrrlič. lr:i ct, t:llrlvtrl I' srllrč. to tu eštĎ Ittllr_vlir, 1)rlsktr
',]h,,l,,,ll l' solti t;tk,rltltt. ]ii,r,;i r[vš st slittstila tak chlirlrIil;r
tttL coltltt tllit,srr:...lri tř r,itlirrr!,|z1 ti viriírlr!",ItrrttlItl io
,t ltic víc. [(ažrlrltl r,lrvili r rlttt,t,l;l 1lt,itvirllltit,,it,li irLtll,-
vaIc,:lt: ..I.i ta yi(IilIr!" .\ tirk st, s[;rlrr žt, 1riLtl Iilrtt,ittt
s 1tittlí klttttitr klirllrri stlillIili r tclti,it 1lt,l st,siltt,illi t'rr

ltrpiii. (irarrrtii jlrl tirii rlrtttlrs]ltč;:ltiízt,ttt,.j žt,r,r,i,l,r,zttť,itl
,, l,,irro z .iitl',r,rtkrrir 1rit,slitl: ..,Jt'r ti, i irlírrl| ,Jir li, r,irlírrri

I,'rlnr] lila,iiIril trtil l,rrziritý lcžr,rri tirlr1 zle,i tt,atltlr l,iirlit
(']rlr:lrtottIt. }Iřl l1,1l ltli,ít, zl,ttt,_rtli irltlirlLr řítlkr,rr t,i,ť,r,i:i

;i,lfštllrt ttiisIt,rlrlvitlrr říilliv sltirttí. Lítlů t,tt]ttll" si;ttltt
lr.jlrk tak rlttlrtrl tali lra rLi,j i,vali karrttLr,árli: ",{ kl,rrkr,,j

st, s líltt šllt,jt,lrltr.rtlt tri,k;tItt rlá] l,rttl stltItrt!"
I-ticia se štr:r,jt,lrirrrl rlrl rrc.ikltr.irrř.išít,lt trtrlžttrrsIí, IlvcIrit,

sttrrrlal gatt];r rlížil st,r,]lrrltt,li. -\ l lrl,j ltirlť: t,lrl,trlrl;ri,ý
lrlas z povzrlir lí:

..Já tě vir]ínr!,'
Láda udt\ltr] vztyli it .giitč stl sei,řtlli, v 1lttstt

1crrliej stlorrr. ti'trrrlu .jl tlrrstší. Už tarrt 1lorl
lltrbt]i kclyž 1ir elrt,aptllitta zase tlt,lilttttrtt.itl:

...Iá tě vitlírrl! Já 1č r,jtlínr!"
iiztvli. gati; rIo hrstrl a Lácla rrrizí i, ki,ovi. SriarI as1loir

tatlI lrrrrř ncllrrtltl tcn yejl virlět| -llo rlellak! Eštt: si
v trávó ntls1llatti-t,tlvltl Ittístctrlitr rlvš to clrralrlalo 7as
eštt] }llíž:

...lri tč, r,irlírrrl" 
*

Látla se vI,arct,l k svýttttt vígveltrrtr. Vevnitř tíclrrr a tttít"
tak laclši zírsta] ležet venktr. Gatě začaly studit 

- 
ale

l,ác[a se blrl hr]hla třo]ltt žtl llyl vott,le.i nrrtsliej. Jak se
rozbřeskio 

'nk," 
r,yda[ \,tll stl,all[t ktle hrl strašil lt,tt

clrra;.lot: ..,lá lí', vidírIr|"
Olljevil starr y nčlttlž cšlč chrlrčli a z ,iehož šlicrr vtčrr-

hrrva1 Inegafrln. i,árla sc zasttlvil krl_vž mogalorr povidai:
..Já tě vidínrI" -{lel r-llorrho lrcstál. Y nejbližšírrr c-rkanržikLl
llv'lo Uo statttt. granráč léžel port Ládovorr kanaclkott
ť trosĚác]r a nci,idě]. lirúta oc[cvtilala l]ro sattitrr, nellrli
]irrrcati prltřc,]lova1 t],ttlls])o}t na felrltr:ágáclr,

Ferda jede na tralnp,
Ve vagónĚ u okénka sedí krásnej pad'ourek, který se

zájínem pozoruje letící aeroplan.
Povídá pad'ourek:
- To je ohromné, také brzo poletím,

Fodivil se Ferda:
Pán taky jede na černo? ].irt,ic.

§

- 
Víš. co je kutnšt'? Slúhnout Llzerláěe u Llďělat

.si : íej kůže ulttothu.,

TRll{P 4

Pad'our: Cé to ulastně ten fól!
lrampi FÓR TÉ plANo, voni Ghytreil

l,rlttttt'I'uttilru:

ve č e r
( lttultnuyt rtti..)

() ttit,tiž ttellro:,íš. ršt,tttartto jc^

ktřt třt,šni dtitlttt ll1luctu!
I;do tns,s!í. žr nejtít, ntiIttia
1,,t;ttti-'-, !httI.

I)o dušc stttttlet 1rrší se r,.:t,l,/t slrrtlt.
co jt, ti 1luttttt žt,s ntlútl?
Zttí to juh :ť,lti:, hrult:
ttelnttlpš tlit nít rátl.

Městetn se plíží žlutá ttttu
uhradlu ústněx želt -
lJ.ullin st,í ch netiiíš rltta,

t očíeh ti uhas'sett.

O nir už 111,1;;trsí.š. tše tnartto it,.

Ii"-ět ti'tšní uětrent llyl s"-út,"
L.clo t sobě lúsku :ubije.
ltu ltísku lntie untírut.

(I'; nur 30,)

L. Il1,1 rttrrt
ltíttl l,;'rrIir

Redakční.
B, M, Příbram. Nebrrtl'te tali cltl-

rrrýšlivý, rllltrrlý nrrrži. že obálka z č.

:]. h_vla tlč:]árra lra l tis. Váš lrtkopis
ttttle ttrlió rit,šlelr] 1lřes rrůsek. 1-roně-
l,arlž rrrliopis jo rltlcclat slušnj,, Ji-
rrali čttj[e }Iltrtrcrr}, a poztlěji Scdláč-
kovy HI,arll a zálrrk1 . Devil. Sestrrrč-
rr í se. jo'? -- Tundra, Inglrn. neclrá

l])ockl,át riěktlr,at ar máš-li někdy mezi
ó-J lrorl. \,eč. čas (mimo soboty),
rravštiv trlrrc, r, t,eclakci. Lecián, to je
rlcrst! A-a, 1lošli. zrle ltonenr, něco tlo
Scérr}

Jirka, rrczlo]l sc. ]itržrlej tlějli to. ctl
Ltnri. - 

Lucie, jste správrrá žába,. -
H ump, rrčco \eselejší}ro, tiyt scur lll,c-
i,r,l jirk .\ttttit (lzilágui,á.

Ostainí hvézdy trampské scény pře-

čtěte si článek,,Na yysvětlenou" a

v nutných případech navšlivíe mne

v redakci (mimo soboty), Jinak sy-
pejle píáčkůnr a lóry do scény posí-
lejte do redakce. Nezapomeňie, že

všichni naši přispíva{eló budotr íaso-
vat,.volňasy!"

11



Co nfrs zdiíma
prohlášeni.

Osatla Michigánská prohlašuje, že
kapt. Frank ťareš není v žádnýrn
spójení s otravnou aférou v Eořicich.
tátiOZ Serit Novák nemá nic společ-
ného s vraždou v Poděbradech. Me-
novanÝ jsou řáckÝ lidi, nepijou a do-
suC Zijout Kdo by šířil zapáchající
zprávy. toho budeme za to po-
potahovat!

Osada ,,Údoti netopýrů" vydala jako
první ze svÝclr písniček piseň ,,Tři
itoz"o,,. I(oncem ún6la 1,yjdg druhó
číslo sbírky písní ,,Os-Ud-Net" piseri
,,Nás nikrlo nevylrubí". I( dostán í u

r,šeclr knihkupcti,

Karnarádovi Kozovi z,,Jukatanu"
pocl Meďasem a jeiro miló družce dě-
i<ujeme srdečně za vlídnó přijetí, po-
skytnuti noclehu a za řádný výclrlast.

Geza Včelička.
Artur Rous.

Jc mně přímo ,,Šveinfeslem",_ že
mtržrr i,ici, ie v ntozcíclr tJenešáků
(nějakÝclr) se rozbi,esklo, a že ,dó]'aj
llokus-pokus vo za|ožení vosatly. ktelej
se 99.9% podai,il. Budeme se poctrve
flákat vokolo ,Benešova a Sázavy a

blbosti a ftipy k Fám budem posíIat.
Novota s výše uvetlená se jnrcnuje
..Novó }íoxiko' a zaít mnohonásollné
,.enoj" rnisto šerifa Buderif t.

Děkuii Vám za Yaše laskavé uve-
řejnění'člónečku o boxerské sekci C.
A. K. Kr. Vinohrady. Ubezpečuji Vás,
že všichni kamarádi, kteří se dali do
našeho odboru jsou spokojen. A těch,
kteří clroděj na čihačku. Jé těclr je.

Vždyť čučet může každý zadarmo.
Á všem se tu libi! Nejhezči je, že za
pár šesťákťr mohou tř,ikrát týdně pro-
hnat kostru a vykyblovat tólo pod
sprclrarna. Áf se kluci nestyděj a aí
se pi,ijdou učit pinkat. Dyí to poti,e-
hujóu. Ať nepaďoui,ej kažclý úterý,
čivrtek, sobota orl 7-10 večer, Ame-
rická 39. Álroj! -- Pepš.

Velký zálem o box, i,ccko-římský
zápas a vzpírání rre.ilépe jest viděti
v atlctickóm klubu Kr,ál. Vinohrady.
Americká 39. Zrrvedený oclbor rolrov-
nický v novó zř,izcné. prostol,né, vyto-
penó tělocl,itlně s tc1llorr a stutlenou
splchou tčší so nch j-i,alérrlu přilivu
rror,élro člcIrstva a di]i ncťrnlLvnó pláci
trerrórů, ncbudo dlouho trvat, kdy se
bude moci kluh tcrrto 1loclrLul-riti do-
br,Ýrrri bolci. l-vičí .se v rilcrý, ve
čtvl,tek a v sobotrt od 7-10 hod. več.
}Iinro rolrováni cviči se v ponclčIí, ve
střerlu a v pátek večer vzpiráni a zá-
pas i,ecko-řimský, kCe jest viděti tóŽ
velrni čilý ruch. nebot srdečné pi,átel-
ství mezi členstverrr, nízlié mósíční
příspěvky a útulná tělocvična Iákaji
denně uové zájcnrce. I'i,ilrlášky nových
č]enťr dennč v tělocvičně.

TRlilP 4

Na výsvěllenou.

K spolupráci na ,,Trampské scéně"
přihlásilo se (doklady v redakci) tolik
kluků i o§ad, že bychom mohli k!id-
nĚ filmovat plukovníka Švece i s kom-
parsama. DoŠty také návrhy, aby se
uspořádala iníormativní §chŮze. Do-
bře. Ale upřímně, kluci. Znále §e.

přece a neurazíte se. Víme, jak by to
dopadlo. Ti by chtěli iam mít tohle,
{ěm by se lo nelíbilo, ien by chiól
mermontocí hrát, ten zase zpíval, na-
konec by se to pohádalo - nenryslile?
Proto jsme to udělali následovně: vy-
brali jsme několik lidí z došlých při-
hlášek, postupně se zkoušeií a vybí-
rají ti, kieří mají asp9ň lrochu po-
jem o nrodernínr divadle, neboť jsme
pochopitelné proli každému ochotni-
čaření. Ubezpečujeme vá§, že se 2a
,,Trampskou scénrt", podle předběž-
ných zkoušek nebudele muset slydět,

a že takó iednoho každého z vás ze
spolupŮsobení nevylučujeme! lhned
po prvním představeni uspořádáme
schůzku s vámi všemi, kde mŮžete
každý podle libosli vynadat tomu, kdo
se nelíbil a co se nelíbilo. Bude-li to
blbé všechno, dle vašeho úsudku (po-
něvadž nebudeme čekal na měšťáckou
kritiku), maucta, sebereme nádobíčko
a necháme to plavat.

Doufáme, že těm, co jsou našňup-
nutí, protože nebyli pozváni, tolo vy-
světleni po§lačí a uznají io.

A všem sýčkťlnr ukázkou úryvek
z dopisu:

kdybyste ale polřebo-
vali jakoukoliv pomoc, (jsem
truhlářem) byI bych vám
vděčn ý, kdy byste mi napsall,

Takových dopisů si vážíme více,
než všech pochval Oon.orodri. 
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