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Prolože máte po nás lalr vy.'
kulený otin že byste si ie moh
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Itamacadí nam Díši ,, D

V Duchcově.

REDÁKcE,,TRAMPď, v PRÁZE.
Ten Váš ,,bludnej trmp' nruší bejt lroduě blrrdnej, 1rdyž hledal

trffipy v Ťeplicích v lázeňském parku lnezi laďotrraIna. jak o tom
emře v 16. čísle ,,Trampa".

pravda, až dosud jsme vás nevotr;rvoyali iiecárrin o rraší osadč
a činnosti, až ten \ráš,,bludnej" nás naštval, U nás rotiž netrráme
trempů, ktďí by si mohli iaj,stnout ňákej terr tlic na správnou boudu
a stačí nám uznání padbura, který již tarrr u \Iás byl návštěvou;
vypráví clokorrce o vilácli a nazval nás rrrrc prilritír,rrírni o1lroti Vám,
pražským boudařům. Prczatim stanarYínle, sne sebratrý z l)ltclrcova,
Teplic a Hrobu, ale mánc sprár,rrou páru. Napr:estok zakládáne
osadu; plac už máme spachtovanej, stavítrre spriivIrej srub. ťrrrrkci
šporrnajstra zastává Jack Mmin, znl'rrný rďiorrlrrratr ve v),sotršorí
pirních skJanic. S chlupatejma se eště milujern, sel)l taDl -ri -cuirrra
tréaujem hlasy pro radiožurnál. Irotočky Várrr pošlenre 1mzději-

V pondělí nám tu napad sníh, tak si připravrrjeme špe jlata.
Rádi bysme se dozvěděli něco o trampech r. Hrdlovce a T,omu.

Co děJají asi ty vohary, že se s nirna nenůžeine slízt, bylo
by moc dobrý, kdyby ňákej tetr ,,bludnej trantp" ie troclru uaštvai,
aby označili svůj hlavní stan, byslne dmílili s nitna spojmí. Dále
Žádáme o sdělmí adresy toho ,,bludnýho tranpa" za úČelem vý-
měny milostných dorlisů. Je nejvejš tieba, bysme se všickí severští
trempor,é co nejdříve slezli, aby ti různí ner,ěřící b]udrlí si nás
Inohli vďíhnout.

S hovrovnym Ahoj!l:
Dacan, v. r. Jack Mmin, v, r. Billy Ward, r . r.

za osadu ,,Sejrárnu".

o
Propagace trepingu čili, jak Toníčelr mužm stal se.

Hleďte kluci, nechci řict ,,vážmí čtenáři" nechte těch klábosťr,
žc jako tramping lnení žádlá |itací líga a že, jako takový ne-
potřebuje propagace. Já se Vám přinálrr bez rrtrceuí a ruční do-
mluvy, že senr nevěděl lakej bych torntr <ial rradpis.

Volro je V ňom ale přrce něo. Jestiť v krvi každýlro Zm po-
litikma, že, to co je příjemný jemu, hledí sdělit 1potažmo naučit)
svý,rnu sládci, srojí sanričce'a jiný.nr blízskéjIn trorůul.

Moje skwaw ja tramp lUpcní ale,,osud zlý" podoben jsa
řemíku dal mě k ní přívažkun i mutr, bábu předlntopuí, proti kerý
byl Kajetán Ťyl hotovej dadaista, a eště .rrěco k torrru, kdo si
tD Qonese dbmu, švagra, kgej by sice rád řádil s lránra, ale jsa
pevnou rutou naší báby k nlž docházi, vycepor,át a pevnou ítlkou
svojí žínkv hejčkán a teprán, stal se ,,Mužem pod pensí".

Znáte kluci tmhle případ? Zláte ty tichošláúl, důstojně rre.
soucí svoji duševní podebrarcst?

Další jebo plus je, že si nelibuje,,ve sprostých l:ečeclr" a
,,kluzských či oplzlých obratech" to ale když lro poslouchají,

Ale vm, a to je ,hlal,ní cnost si moc potrpí na pořádek a nechodí
rra tíamp a n*vo*pil se nikdy. A poslouchá ženu, pachole blbý.

V létě, dyŽ rn1, r:ádínre v naší osadě tr i,eky- Blanice, de von
slušně do ,Chuchie a proto se moc nevidíme, ale teď v zimé zlý,
když do naší milý osad1,, kerá je tam v d,áLí za holarna, neInůžeme
neboť vláčkem b_v to stálo hrůa prašiva a po silnici bv rrám ko_
leč,ka klouzaly. dělánre malý čtndry péšk1, a vob čas rrč,iakej tar
pot,lášek. - A vzlnmínáme.

I pozvali sme jej a vožrali stne jej. Přibatolil se s Božetrkou
trrilou a prohlásil, že chce brrc donrťr. 'No zlrrátka, íain společník.

K rrašim vapomínkám na les na řeku a voheň porl úrvěztlama,
ua nalou lmspůdku, na správnýho sládka l,angmayera, mektal ten
tlobráček, že rrrej náš program je v ,,Trampr", že lo ničom jiným
nem,luvírle rrež vo samým řáděrri.

}íarrrě snre votevírali jeho ,tuhou leb, že každej tíamp !'e tam
uěkde uwitř, kde yo tom mi *ím neví básní}em, a že Ota Baner
vo kerýrrr oevime, esli študuje úebo esli se učí řeaíkem, kaej místo
zpěvu hejká a bečí; umí vohrornnej gu,láš a říká vo wbě, že je
clnyk, lrá lepší srdce nežli ty fuchtle, kerý srylur brabečkůnr, ale
dyš k nim pi,íde kluk s jeslema daj ho sebrat.

Tetr ltluk věděl, že máne pral,du, ale nechtěl to doaat-
Bál se těch <ivou fuijí. Ťak srrre se raiali pilně a Tonda bumbal.

l3unrbal pivo a jed vočka, bumbat Whisku a jlecl rybičky, bumbal
ruln.

A tekuti,la tato půsbila na rrěho jako lučavka královská.
Spllrclrla ten 1lovla.lc nahozenej a zůstal docela dobrej správnej

Iluk.
Začal sprosťačit až bábě vstával drdol, Prolllirsil, že chce při-

spívat do ,,Ťrarnpa" a že ná toho tnslouchárií žmckejch akorát
dost. V létě jezdí s náraa a rrauči se ch_vtat ryby cto ruky-

Pak tvrdil, že rrrrí stříle; jako Old Surehand a chtěl brorvnilrgenl
,§eStřel,}vitt karnarádovi Pepíkoyi 1rcpel s cigarety.

j\íísto tý, bouclračky sme rrru rraopali rJ.o kapsy;kl,sglý- zelí.
Dyš se suánra ale clrtěl plát, plotože snre rnrt rter,ěřili, že 1xljede

s l,orrňovickýrn íarářem zbraslay-Ji oyiště, tralil selrr rnu do rlroílíku
whisltu ir von to vypil nrísio čaje. Pak sme lro vyhodili
. Dožerr,lia <lvíil;r otelr:ela a vetlla si lro klnouc nám. --\le Ťorr-
riola rnužrrr.st propukla a lž lto rric nezadrželo,

Po cestě jí IIai-ezal a l, dorrró kcle bl,rtlí a 1xržívlr té uejie-ši
1xlvěsti spad do pekárny ale pekaři 1ro řeza]i skrze housk1- co měi
n,a sobě rralellerrý, tak hrl to nrt,c rrelrclelo,

_Tedirrě snrl,sl iuo pořiidel< mrr zťrstal. \'on se doma ženě do
|oslele terrto. tellto i tent,]:

_-\ žírrka jeho vylezla s pělr}, co b1, \'eurtše. -\rri rybičk1, v torn
:rescirázei1, a kariio1 rra]lrazovaI koráie.

Tonda nějal: ze sebe vyblit to sranrídlovstr,í,1 jeho s§átost to
una|a a prrclou s námi tla trallp. A tonec ? Opravmé přisloví.
V rumu je pravda. Chceš-li bezpečně lrcznat! co v koln je - nalej ho,

S osady dvou vrchů šerif Tranta.

a
Co pořád tl pacl'ou.rski nauilty proti tně tnaj.

to ie u boha!
Dyi na černo jedu jen. jed,nou t.ejdně, ,Lupiiu sp

t.ahy jenbm. kdvž můžu, Q neperu se talty jenont
hdyž se nň ptá něltd,o na ce§tu a šlupe po ní, a
potom. Že ne.jsent sluŠný, tramp?

Dobrý tranl.p kapitán Bukanneeru..
§st§

Trampské kanadky
orig. anglický dulbox, nepromokavó, jazyky v celku,

iifi::dd{iTťfiil'ď Kč l95.,
Pro jarní sezonu orig. americké

. KEDS a HOOD
Též poštou |r. fr. na dobtrku.

Nehodící se Dyměním.

JAROSLAV BoHRTll,
nNGLrčKÁ OBUV, SMícHoV, ttÁpnnžNí ta.

V(,

§ToCKY
GnAřlCxÝ REpnoDUl(Crl zÁvop

u§lTÉcx HRDINA
provADl U taErlEPŠlr,r peoveoerl uLlCE l(E roUtCE a. 6.

l§LEFoN-a55.7.6.

Ročnllt ll. V Praze, 8 března 1930. Kř t,-
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Praha 28. února 1980.

P. T. flrně

Jlří §tříbrný a sDol. ,

Praha II., Jungnanova. tř.

Ve1loe ná8 překvapl].a Vaše nllá pozornost, kterou Jste vě_
noval1 v posledních dvou čísle ch ,,Ned,ělního 11gtu' našemu časo_
plsu, gcóně a spolupracovníkŮm,

Jsme nehodn1 tó ctl, a proto považuJene za 8vou povlnnost
poděkovat1 Vaš1 ctěné flrně, Že zařadlla nág mezl své oblíbenó
artlkly: stranu čes. soclalístů, p. dra. Beneše a p. pre§ldenta.
Člníne tak touto cestou, uveřeJněnín tohoto doplsu. v předpo-
kladu, že touto protlslužbou získáne Vám takó další kádr zákaz-
nl ctva .

UpozorňuJeme tedy vážanou veřeJnost na výhodnou !,nserc1
e Vašem 11stě a potvrzuJeme:

nín
vy_
íme
bu-
š e-

O tomto úspěohu znlňuJene se podrobněJ1 na JJ,nén nístě.
Doufáme, vážená flrmo. že toto prohlášení Je nejlepšín <lo-

poručením. ktoré Vám d,áváne ochotně k dlsposlc1 a použltí ve Vašlch
lnsertních nabídkách.

Ve Vašen vlastnín záJnu Vás však žá<láne, abyste v reklamních
notlckách pro náš časopls neuváděll, že oza náš časopls §o musí
každ,Ý pro Jeho sprostotu stydět1 atd.o, poněvadž s1 následken to-
ho mnoho ětenářůVašlch časoplsŮ obJednává ,Trampa", ěínž byste se
př1pravoval1 o těžce získanó zákazníky.

DěkuJ eme Vám J eště J ednou za Vaš1 ochoťu a obJ ednáváme další
reklamní notlcky, ve steJnón rol8ahu Jako dosud. pokudnožno uvo-
řeJňovanó takó merl týdnen a na první straně.

Znanenáme 8e g přáním mnoha zdaru

za Kapltá1. Tramp Trust
K. Melíšek,

bankéř a kaDltall9t8.

o po druhó zmí nco o "Tf ampu'v nN9dě11stě' Doěínáne J arním číslem (č. 7.),
ávatl,Tlampa' týdně a §oučásně sníž
onu Jednoho čísla na 60 halóřŮ. ,Tramp'o vychá zet1 ve 8toJnén torsahú a zlep
ón obsahul

v
ž
1
d
o
d
n

3

Doporučeně
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ian pilomá nána.
Nekonečné byly polské silníce, ltilyž nós p_o ních za

oálhy kaati|ikoúanější honilí, jeilnou od jihu k seueru a
jindy od aýchoitu ia zópail. A nekonečné Pflt rísničhy,'jež "tlojóci hulókali za táhací harmonikou. Sto slok měla
každó'taholsó písnička. ledna byla nota, oil róna d,o

noci se chraptilá a tuh jsen sí ji zapamatol:al" Za tu íádhu
i"i, hrcra id ta"h čaiů uplynula, oyprchaly, ašah slohy
z paměti - a mně h melódíi zbyla jeilirui,. ,A t,a se dnes

noat ao malty, již na aós, kluci, hoil\óm plócat,
>V neilěli d,e k muzice
jako ňáká d,óma,
o pondělí ile h tabrice
idh pitomó nóna -có ra rá
a ric pic šrapnel ilo zad.níce
cd ra ró
a ilo zadnice bum!<

Chci-li spraoeilliuě měřit, je nutno, abych si té malty_nej,
ilříoe d.o iuby naplócal sóm sobě pořóilnou porci. Zd,ó se
mi, že se pak buiete opičit a jó bud,u mít ušetřenou blbou
próci,

Teily: lilu k ooilě, oyperu si fusekle, a mezil,ím, co
schnoÚ, hózím ilo tsod.y baluany. Cókó to, a já rnóm hroz,
nou radost z toho jak to cáhá. Dostanu hlad a to zaplatí pět
žemlí soou bízarni poilobou a žitsotem. Uchlúcholený žalu,
ilek hóže řtuót a děiat kotrrnelce. I páchají ae hotrmelce a
řoe se. Chrapot g únaaa mně položí jaho zabito_u hůl a jó
tttt;ím o sxítě až neilělní slunce tnne začne obracet jako
husu a troubě. Kluci, ještě oeěer, když zbythy naší armóily
rukují h městu posleilnín houězírn tllaketn, jsem

"jako ňóhá tlómal<
Ále: Začíná se nooý týilen. Builíček, cili|inila, kus chleba

na ileset hodin, a pohlus na tramuJay za lacinou retourku.
Ytlačen ilo houta plošiny k piksle s pískem, móm možnost
přehléilnout xůz.-Znóte ty mrzuté ksichty, zauraané do
Nórodních listů? Y lebce nlóm blíoanec, který jsem, utíkaje
spatřil přeil Arizonou na chod.níku a nail tím blivancem
tánčí uplynulá sobota a neilěIe. Konec tilmu a posled.ni,
tituleh:

>Y ponilělí ile k |abrice
iak pítomó nóna,.,..<< l l

' Plnou hubu móm té malty, hterou chystóm na oós a ani
se uás netnohu zeptat jah t:ám je. lste možná na tom lépe
než si myslím, Je ilokonce tnožno, že jste celý týd,en

>jaho řlókó dóna,<
V tom píípáilě otsšem, je zbytečno, abyste se interesooali

o Tra^pŠhoi Scénu. Nábuile pro tlós. Kilyž jsem psal
o tilckóch okolo Tratnpa, mínil jsem jimi ty, kteří o po!,
ilěií róno oyilěšeni tómusem builíka, jilou posluhooat, ab!|
do soboty nezilechlí hlaily. Yytasil jsem se honečně s pou,
hým nópailem. Vidél jsem hleiliště nabíté košilatými kluky,
.,:idal irern jeoiště s něhož hot:oíí hluk ilocela čloaěčí, hubou.
xiilěl jsetn poslední tsečerní radikólní pissoir, popsaný
skt:ostným dobrozilóním :

>Ha, je. ůeba, aby somráci, lupiči, orahoaé a ilěoky, ilě,
lali ilioaillo? le to naší hulturní potřebou? Ruce pryó,
k próci na národa roli ilěilíěné stačíme sami, že plukooník
hlóc zabil prod,anou nelJěstu, je toho ilostatečným důka,
zem, Za neityilatý peníz se tu ulnzuje obecenstau několik
hlacků, jichž otc&é jirn zapomněIi d.át t:ychouónÍ."

AIe nebuilu koncipolsat pútům kritíhům zpráuy, al si
pomohou sami. Prostě mé přeilstat,y mí píinesly radost.
kterou jsen posailil na přípisy našich kluků, kteří chtějí
ilělat, ByIo iích tolik! Yiilíte, isou íu tooíiaci, iim teče
tělem čéroená krea, Lidé s hroí žlu.tou se bojí přejít hři,
žioatku, bojí se oólky a barrikáil, bojí se tsyžraných zubů
a Trampské Scény.

Oni se núm ponenóhlu ošichni píeilstatlí. Pruní stateční,
isou anonytloué z třinácti osail. Kilo jste xy oýletníci,
kteři iste-se šli oilaóžně upšouknoul ilo neilělního listu?
Á jakým prúoem si ííkóte trampi? Klucí, razuměitc! te

&

oóm znóm píípail, že pan orchní rad,a si pyšné říkó syěmon?
Ta písniika- nekonečných polských silnic mí neustáIe nfčí

o hlaoe a tu rní napadó apelotlat na trafnpy. Ne na oýlet,
níhy a tutisty!!!

JZ jsem tliitěl bouilu, hile t: neilěli róno se na klanilru
oysmradují duchny a noěník, kile mají kachlooé krby a
přes týilen hlíilaěe. I tam si při obědě předčitaií 'I ramp!.- 

Naproti totnu znótn tranlp!|, hteří nepědí co je bouda
a ca1,oo, kteří nemohou ani ilo Chuchle, jejich čas je oe-
lice ilrahý a jejich zeonějšek tahoaý, že prtlní policgjt .by
o nich okamiit'ě poznal soé typy. Vypratsooat zd,e o ních
nemohu, ale koho- blíže zajímají, al se jich ilotáže po půI,
noci o okolí pražských nddraží, !ýletníkům z třinócti osad
takové ilotazy neiloporuhtji.

Řekněte, chlapci, z našich, íail, jestli je opodstatněna ta,
kouóto íeč: rJá nepotíebuju nihoho, jó se na
boud.ě a nedělí aožeru a mórn srend.u taky,
ió ii t: Praze oidět nepotřebuju!<' Ň.-yslí,te, že tohl-e mluaí mrtttola? Ka,
marátle,-nejsi tu sám, nelež na bouilě sóm se saojí srandou,
ale přijď a pon1,oz nám. Níhilo neležte, přijďte třeba jen
na iediné píedstavení o masóch z továren a úíad.ů a t:y,
pískejte nós! A my se builente railooat z toho, že nejste
tnrtuoly, že se o stsou sranilu poctioě d,ěIíte s ruůmi, že
t o^pŠtoo žije a že cizina k sóérnu pošklebku: Češi? To
jsou smutní lidé! - připojí lichotku: Ale rošlócí se taln
baoěj ilobře!

Kluci, hdyž byste si chtěli upřímně zoilpoaěilét otózku
zóbaay. neiŠte u- koncích? Češi sami mají jeilnu upřímnou
p*en.'KdyZ slyším opílé hlasy u królně: > --.uólčil_i, zpí,
iali, tah 

- je inal sxěééééét . . . <<, tu si myslím, zila .liilé
o poiluědorní lépe nechópou a řeknu si: Ternpi pasáti!

kalnaráili! Mnohý nám uynailóte za naše panókooání.
AIe rozsoěťme si kažilý na sl:é chodbě at ilo něčeho ne,
šIápneme! Choilíme na příhlail na smutné, filmot:é anek,
doty - to jest, oiluáilíme boháčům desátky.

Kažilý předem oíme, na jakou jd,eme slútanínu 
-_pře99iileme,-Jite s tím opraailu- spgkojeni? Neí-íkejte soběstaé,

iost tomu, že se na boutlě t:ychrópete a máte sranilu. Naše
snaha je dobró, ale abychom postauili práci, k tornu ie
třeba prótsě tebe, tak se nenech prosit a na shled.anou na
SIupi

>jako ňókó iláma!<
Vykonóš saou poxinnost, kilyž příjdeš oysuětlit mné a

ostrtní^ tilckám, že jsnl,e ooloaé. A ukóžeš, že jsi jiné mas_o

než ti, kteří po nemírnéln ptlžití ailaokótshých tehálií nóhle,
zmoui!řeli oitkolt Tramp jenom tomu, kilo si ts sobotu na
přehrásné loilí oeze ilo Yraného tyby o rosolu a má a bouilé
domooníha!

Aóóóóóhoj - a nic si kluci ináč z toho neilěIejte,.že. s.te^

blbi ptacama, jó sem blbe! skrz naskrz a jak je mi |ajn!
Alě mam na leušně nežiila a to je hoňí!

lony. mole Ghalale talr lnallěrá,
že kdýž mě tluěe srdce, lalr uedle yo,
lat! Dátel Bukanetí.

a,
Laitislao Dyneš:

Nápl sy.
L

Nejsem to, co jsem.
ýůní mě proilchla kací7skó zcm.
NóruČ st:ou rozpiala staletí.
ý každém z nich musel bych trpěti!
tsem, hterý se béře na t:ěky aěků.
lr"-, kt"ii jsa s křížem poil ním padá,
tsem člotlěk t: poilnoží hada.

il.
Nechci být sl)atýnl.
Nechci být |igtnoú z tsoshu.
Nechci bút blud,iěkou
pro kdejakou trosht,
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§ předposlednln a tlmhle ělďem.
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ilgn n nuu
Saět utíkó d nečekd na mé rty,
které tah chtioě by jej líbali,
saět ptchá, že móm Eotl,a Čas
zahlé'ilnout ieho di"^čí tuóř, jenom tak z poozilólí,

Ve ilne maj' tuce hoilin za nehtama špínu,
o noci saět ilýchó sxětelnou teklamou,
den to je chlapec, jenž číchl si k blínu,
noce isou holky, leteré nós róno oklamou...

Slunce je slepý pět:ec, ienž oilzpíua| stsou
na noc lsžtl! uaolňuje stlé tenoučké struny,
noc, to ie miló, s kterou t:žily htaju do tnal,u,
aě ilobře aím, co umí. . .

Den je píekrásná bílá kaětina.
Noc --těIo, 

jež na pohotce zlseild se a hlesó
do něhož měsíc sué citliaé prsty zagínó.
Hoězily jsou holky, jež dostaly se na nebesl

có ilříoe snail za hrstku troníků,
jsou bleil§ jak neroosní sedmikrósky
q smutné jejich oěi jsou poilobny u:ým - můj

houpací koníku.

ploto tak šíleně ráil nocí blouilím
a ilfuóm se tlšem haězi]óm do očí,
protože lsěřím, že jednou zózrak plec ae stane'a kterósi z nich ke mně píiskoči,

potom tě naposleil oseillútne, můj chlapechý oři,
který už nejsi černý ani bilý,
pojeilem píes sedm íek a tolikóž moří,
abychom jeilnou, jen jeilenkrót se políbili...

Však žit:ot prchá - nečeká ntl Tfué lty)
které tah chtioě by jej líbali,
utíkó nocí - 6 ng|nó óas se na tně usmót,
tíebas jen omylem - třqbas jen z potlzdálí,..,

Gugta.

R. R. šíp:

šel staré cicán s mladém přes vesnicu. Mladé na,
jednó uviděl ir řeznika za oilógem špek.- Povidá starému:

,,Tato! Dibi ten špek byl náš, to by byly škvarkyto'
staré třísk ho!
,,Sakra! Nežer je bez chlebot'
Í(óset dfl u káštechra ležely pěkný jabka. Mladé

zas uovidá:
ilitgt Dibi.byti Tašo to by byl štrudl!" j
staré zas třísk hot
,,Nemlaské, diž jíšl"
Za vesnicó'na pólách ležel pěkné bílé sních.
Mladé se ehvílu kóká a povídá:
,,,Tatot Dibi to byla mókal to by byly knedlet"
staré švác hot
,,Kruci, grázle neber pD dvócht" Kaďaba

s
- To sem, člověče, ráil.
- Pročí,

- Zttatil sem kašel.

- že jól - Tak koukej navalit 10% - íó ho_13;t.

$

,,Ta svatá Lucije musí bejt furt vožralá!"
???

Hersót, řoueřel co drtltl sl,
zlš. dyš 3 tebou mluylml- abÉált zato můžu, že rl ml
soll í ořlchll sigma

c

, r,Poněvadž furt noei upije." Sigma. - Yod čeho seš tak hubenej?

- 
yon mě užírá vztek fal.
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Ldé po-oíčty * p-átl,.r
,.."l1Á "t"ílí -
T"."-oi.c,
rlep;lc , po"L. o ávot! vyprívě|í
loznnarlitirl 

-
TJ"gr"fr áa*y rc cvé výlc zpívaji
o ,orLl"J,, " -ýL"Jr Jl"..LeL" t'[" -Poutaíci -yšléoto, Jál.o o" poolr", Li-.ii,
věří lírcc, rÁové Loli " rtračínu Lrtu.
V Lr. L;iiíl, Larcooý nlo&;i "rětL;
a-e rncá latují Jtrty tvé rt aLté pcří
e veěer tJy; p"Ů ová r",áo^iví ..ětL
tulátu pro taJort t&ň f.líau rwěří . . .
Potorn ,.or"LoJr. lrll.L '.Á [yti..
',éeí 

rc. prorlo, ,,", t.lá.f.o. kl -Na certě oJ .rJ"í zrllící rc úaarěvů ncivícc.
Proi"l L"aj rvěta e jeitě projít aá ociaéni půl -
D:'"rg ["ty píří Jo po.l'.
etruěně 

" , Lr;ttrr
iiwotopicy .Lríl.
KJo 

'"orr;il 
na acá lá"Ly p"tLÚ"

[ilel" po-'"íěLrr .. pJtl;
acportal -
ž.,.1 ..Lqeme na §ilrucl
a tvoříme ávot.

o
- 3lečno r lfánl bych chtěl llt na

ost?ouě, lako ten Edlron K?u3oe.

e
Přišel Childa do mlékárny:
,oMaucta. Daj ni matko 1 litr mlíka proti

vzteklině."
l? ? ?
,,No, co jukaj? Přece to Pasteulovol"

Lord.

6

Tic hý;

_- ,,§t!utný gigolóóó. uellrý
9l9olóóó, ma!ý sigolóó§-..-'
- co to zpluáí za blbostl

_ T A ,rkdyž isi u Puslru žl],důstoiníkem by!, tak tě
mě_ll _všichni řádl", to
nenl blbostl
Staněk:

léie, řranto. ty lsi uyrost -co isem tě neuialěll --

li
a

0silily !1.tr;l;;11;:{:Hi:í

[uil[u ! !,, . §i:ljj,oo-J!"T,1,o,*
450 lt[



Gézaz

- Hollra, ty má§ tak vohnluý
oll, že by sl se měla pudrouat
arbestenr l

c
Géza l

TR§}lp §

J bor$P: ,,Kdo tu vlustuě poroučí? Já s
nebo ty?"

,,No, tak ťy, Ěerifo, a poruě mi gulášl'
Lecián.

§
l{y náme u nás selrřnlho šeriía.
lteblbni.
No to, uon te ňáket seknutet. R. R.

§

, ,,člověče, čím to jet Já i kdvž jsem po
docela malým flám-u, tak mč'děŠně bólí
hlava!?"

.Jó, po mně taky doma stará hází nádobít'"
$

_ -_ YíS, juk nejvíc dožerď volnou m;r.
šIenkrr?_ Né.

- Dyš j i m budď všeeko vjéřit a všecko
dóvatl Sigma.

reirub.
(Rejpallá rubriha,)

Samojlovič azkazuje:
V případě cblad.ného přijetí, netřeba míti o mne

obaa, neboť jsem polárním bad,atelem"
a

Je io blbý, kti)yž si někde, kou,pi motocykl a
pak říká, že s ním dobře pochodil.

Někd.o mluaí ,ád joŮ kniha. Ale at si dá
při tom pozor lla oazba.

a
V Ruska prý popraaí z 5 rabínů. A to jsor židi,

Že to n_esrnluai na rovnirdrla tuctyl

,,Liga" má za oelkých mrazů zaleázané schůze.
Protože by jim mobli lidé ?o tom ,,polejvání"zmrznout. 

o
Pol. list z4, února: - zrnizel s těžbým podezl*

ním, - Bože, co t7 lidi ašechno nehradoul
a

Jedno mi zlysaětlete (to je taky z Pol. Iistl):
Začátek čIánku: Snětnoana jako obvykle zela

prázdnototl,
Konec článba: Řeč poslance Perglera oyoolala

oe sněmoaně aelhou odezvu.

T9 i, " ,boba, jak může prázdná sněmovna oy-
vollvat ocl,ezau.

Farář.

pane r.řchrr|l lednu čivrtlrul
tervenýhol
ilé Odtrollrovýho chleba. R. R.

K DYž K A N A D K Y lTi,3§Jíliifj
Pralra - rlárna _

7

ůů!Sr,"lo
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Inglmayer: po§lední čundr.
(Fokraóování)

K ránu už pak bilo tišejc, jelže za,s bilo clěsná. zima, ilicajtovi a ,pak se siclr veze zil_oprovocle,n zg hrarrie_e
von portýr taki chrněl a lre-cťal vohníček tloko,nat. Zby- spátki aa clálnej víchod. Iiluci, kdo sem gnáte eestu tak
tek ioei-sme cloklepali bergštajgr^.-a vo podlahu a clyš nechoďte na.konzulát f ponděJí, té nebespečnýl_ 

_

za úsvitú s-e zaseďli v zasmraáéným vozď vlaku Bemeš Druhá cesta m6 uš ářnější cíl a to je česká_restau-
_Paíižt tak sme byli nevjslovlě §ťastný, race. Tam |se.de s tý ryzi pří,ěiny že si myslíš_tejkoac se

To mi s Tcrnclou *. uoró lznalý ,a je- to i ji:ráč sicbr zadartno na,žeru - to se vaj,s - mezi Čéée,ohiiÍ, clornOf

že bysme ,ulastně rrněli jít pěšouróm ilyš to tenkrát dení můůůůůjl
listy vo nás psali. No jÓ, fáir by to bilo, jít per pecles A, tezlitát týtlle mišleaki je že té vikážou vgn leboť

- 1o znamená že bysrre aebla.movali ty seriozní novinY. bes káčé ne;sou ,koláče a notabéne si vás tam acmluví
§pekulovali sme esli snat se to neilá uťIěla:ť tak jakg ňákej dobráĚ kerej zná tahy, ten vám vycucne posierlní
kdysi buriján vlastimyl, kerej seděl vožralej u moc pif sántýrn z purliláru, vykouří va§i posleclní retku a svlíkng
a pravil: ,/PíŠou vo mně žc kažtlej ve.ěír pihě trénuju, z ťás přeťlposleclní,sáčko.
tak to tecla clěIám abich je ,nebl,a,moval!" Na konec potom zbejvá eště nřeti cesta, & to je tolik

lNo ale potom sme přestaii vo takový hovadině ŠPeku- jako funus. Na. ťu cestrr, vás postaví raila natl zlato:
ilovat a práJi sme sobě toto: Kilometry sou, nelítostný_, ,,čééé co chceš? Ko;ionije československá se stará beťllivě
a.bi se dódržovaly pravitlla hry, a v]rbec fšecko je proti vo to abi žáťlnej nepať hlaily na ulici, nýbŇ rači někile
oám, náš kalakter je stím fšírrr vohlodanej a. tak nám rr oustraní. nď;i ti práci iekněm někťIe f pyrenejích
to muší bejt jectno, Te,n ,,Tour du monťle", to je holt f šachtě, nebo iě pošiou clo spusto,šenýho nizemí hleilat
uš vodjakživa boucla na telecí liťli - my teť s Tondou starí granáty, to máš ohro,mnou uiejfkul Chcípneš aspoň
sme sgbevra.hové kerí se zapomněli voclě]at - 2f,a1, 2]41, ,bez fšiliký -po-py, 

neclozví se niktlo nie ,ani na bulváru,
zdatl ani n,a konzulátě, ani f čeehách!"

Jedeme, V aašomrkupé ,s,mo.byli.je""T..-i av1 a.rli Jelikoš Ň sem tady jako cloma a vyskoušel sem tyclle
potvor jeptišek. A Toncla la ně toli,k trpěl! Dneska trpěl cestý-isecr.i a né jed"noir, povíclám Toňdovi
!9lt9-, nemoc! n_a_jít žátlnej k,noflík (fran:ouzsky gom- ;e,ň" ió |"ae_-ďo"a","óbyče;"sty
!íček), nemá _chuclák uš vůbec žádný zaPtná+o :" PvýŤ po giob,utr|t"rsku nebo hocÉstalpte.Štu.
\ávu._ J! tak_y noi soliclarita_ je. " "?9. Ťq" !!_..,1il:1 ' šii ;; ,se přecta.vit pánům ni českou koloniji, kerejm
A_tak těn.jeho_ -o\$- pekelnejm udělal teprv,Jronec .*;-r; Ň-ňyii-áiii prň_"o avízova]i: trozor,-tleme Ěo_
plůr.9qí, j9n§ měl vzáclu na.svým_ ťlrago,unu,dy1 &r,ásný l.- ""ui" šJurern, př'id,.- vás nalčtívit tohcly a tehťlyt
Ďllnštivý lry{lr§i a na _ty..si_Tontla vopatrně šárhul. --Ťo"i-"?, 

koaeóně uvítali ťlocela srcleěně a spojenejma
Pozor, $íští šta,ce paříiíííšl sílama nám podarovali paclesátibo,b, co§ naěechiaio silně+ 1 

§rl;#dl".'ň}:uš,"Hťi",*ffi "r"tfi*.í, ái}ijrii;-
rlaclleta kapitola fčetně verš štrnáctý octavec první až rim ky,nou pyreneje ěi_ granáty e. voni projevi.ti nejvěěí

šestý se ěte'neilěli pátou po zjevení- svatýho jánar_ ale spokojenost n,acl tí,m,,Že. ujileme d.eně osumdesát a i víc
nutiy to néjni. pojednává'vo iom jak já"sviné 1in6 uš Éionótrů. O- ltgjc žasli j,a,k.t_o má,me,báječně zafíro_vaný'
po Éritaty,"zřím ťu ubrečenou poňattŮ nacl S_ekaqou, s ťěma fše,lijakejma mecenášema _keú nám vy_platěj. aě

irásnou a "vohar.nou, bohatou a bidnou, živou a chcíplou, se za š_est le;t vřátiTne přes urál _do91r s_lov_y půlmilijonu
}ill;tát ,ticno a'serntam ttěsnej ráilus, 4 {ále;ď p9- korun českých j"_\9i i slovenských. Já uš ale uťlivení_po-
jednďvá votom jak se mi krz kebirli brouzdá úva,Ěa ná- siuchačstva- nezilílím, uš .lsem si zviknul na Tondovl
ii"arjr"il" ,^-oi áoiio""u, ,,Krajcpajt1, uš sem zas clo- šp!e9}r!4 J.a1< se pa.m_a^tuju jak v jedný}afimě " ry,*"",.Y
Á", "r^" nemá sin č.Iověka 'k6m_ 6y: ťlavu položil,_ zas vykládal jeiln,omu jeclnocluchýmu hostovi ž€ ty pentličky
kapsi zejou pustotou a zas f okně "zatlumáoť[.To 

"ie lre có má na-svetru a na nicbš je na.Přiklat,naPsalý: §okol
a"á"cn Š. tipn hlať ohronlě krásně, já budu utahovat Vejp_rty, D. T. J, Zblzany etc., Že,to_ sou_ samý vizna,

náret to"dovi a von za.se moěmněmnňně. . .!" Tenání, a ten lost ilyš_ _se to clozvěťlěl, tak_ ke svýTu
'-Ďň ;;;-kotitrat ,aoúi kúzý sánr, tak ji dva zclolá,mo šestáóku ďtě přidal _pětifran-k a vzal si na Tontlu brejle.
t pir-i* kole jéje! Jenom jeiti TÓnda ňezvopakujo.tu To^by přece,nemuse]o. bejtlll_
ptti.-Ň 

"Á"*ďvicí 
větu: ' Tai< žas vipuknu]. jed91 ta_kovej. sichravei, 

":!l"_ 
k!:

'-r,rrrŮ, ia i.,cejtím, že za šttláct ctní,buclu člomn!'' čoveka nerat na ulici viženeŠ a jenom gl6betrotr sní
A sialčí to, če mi te,n vůl vzal roha.? Ale votom,aš po- ven. Lidem jakoŠ i koním_Šla z_huby.pára._jak6 bYla

tom, eště se,m nucen dreska nÉco preaestati na což dyš zim_a .1 byl se,rn to já ke.r_ej. Šlafoval podnik, nikam se. mj
;i;e.*;; át m"u ojá""! žerou iozpaki..Jak todtencio nechtělo 

-a 
a,ni sem neměl jetlnu cluť jí! vyssávat_pokoj-

litti čtou tak vo mně něgclo rozt,rajaat ze sen napsal ný pařÍžánkové. Tonďa mně musil nutit a znási,lňo^vat,

tydleiy psoh}avci coo oy6rr-iŤá-.mno zď"u- člověk ohr'om- nusól nrně voblí\nout a T 
.ekspeťlovat pa ulici, Yol"

""e "eŮtóe; 
a sloch jafiož i interpunkce a onomátop$j€ T"q tadleta kažcloilennl večerní procetlura připomín3lP

;""-;;ji-"d;náu a ireti přirozenósti. Já k tomu můŽu ayc§ !y jistý ženský jak_se..chyŤaj,do -kšeftu.]/o těch
poá",t-trio"i i*-totto, že-za evoje lrdqi nemůžu, že to kluci znáte istě.líp neš já,. tak si kecy nechám, ale

ilo3e p.11oi přirozenosi *Ó "" ty ÓaNí srdečně upelfá a, vo. gi6betrotrách vám to povím. ňegbych žo to je na
stydí dyš to viclí tolik lidí. cntup to samy:
á "z.-"qr"i e*v,clou že sefi-'napsal romám. Jsouce po celotlenní,n srá.nkt1 _zctostatek vychmělej,
zorróoci"ue isohtafci "rďt*lťpr""áo";u 

se,m aie tako- světoběžnii< se umeje, i vladu,krk.a já m_l1im_.i 1obn
oiho o.o"pJu,t což sem ochoieď dokázat na urěkerím vo- já nevím co-to je.žÓ'*i_tak ty Pu8étí,smrdějl 9É:X*
tejný,m mistě. §ou cejtit jako nejlepčí kvargle ;a, v zÁpěti na to bnetkr

LÓÚ priaráe se historije. Dyš pfide ňákej čech clo zas ňák_;aioby re,barbora, _Jo,a dyš leda je umytej.tak
pařížq ̂ tak je ;eno p.""i$ro.1d.u'*" náš_ kďnzulát. Jo se voholi, napuclruje_ .-si \uŠnu, 'aČechrt._ziyl{ _vl3sY,
ale abvste si nepletli tecia^tí čechové z řáclnejma čecha- exa,ktně fšecko na Šobě utáhne a je _t9. FŠtě 3ásleduje
-"r Ň""roi.t"jte'nás sit-v'ů-pté mezi ty vyvolený co ,pIo- několik.blbejch r.r,pozoruěli jako ,,tr +áš,,".l9..t9 l_.:L_::::
že"orr deně st"o franků a,cnoau; ve,čer-tlo-operi na viĎra. oči.vyšisovaný, tu a'rráČ sirku a naČerni si to" a § ota,7^t(ou

;ý'n;*"-kř ,...r",6t l"L"-";. iaust a 'poaor"u. l,máě-kníšku9-"' se ale. Terčem našich chtíČŮ bYl toho ve-

i.Ta ten toízuot .noar "óoirďú á chátra 5ato .sem i;á čera spolek česko,slovgnskojch kuchařŮ, majíce 
- 

ta'neČní

a můj fotr. Dyš se p#'ti'ř"á"t.-'ř""áráiu prĚ"Ú""il, zábavď a.mi sme se těšili_na eryloiťaci - to ibuclo asPoň

t"t Éo votamťať,y6"tiu;,í." "-aix-róia-i"t 
uó daj po- pír stovákůl Leě ohyba láfkil-'Tarkový mo bYli viŠňo-

E



Jsou doa druhy lidí: špatní a lpatnější.
o

Kd.yž něhdo řehne, že máme na sllětě ráj, je
pessimista. Já bych si teda přál ráj jako něco
lepšího. .

Ono se říká, že se soět chllí ku konci. Je to
nejlepší, co může dělat. Nora.

..!Uy tady uůbcc nuullrilp?"

..úónl chytrel lrde uemu

TnnHP 5

--

_

LEx sTŘlBnNÝ:
Jlřl Střlbrný 3e zailoulll o tlslr.

- P"orí- vás, naé .,,y ž.r.rtý
potřeLujete tolit p"r,ěn. Nepijete,
netouříte " ž.nrký jste rami!

Nora.

Gézaz

uílr?ť' Sigma

Soudce: ,,Tak, a vy ste 4i p_ěknej íták;
eooak tomu říkilo váše svědomí?*--f,'šenorskej: 

,,Ráěejí vodpustit, ale_ já sem
s ním eště nómiuvil.'i - Sigma.

$

- Tak na §nowdeno nemáme vztek j_en 19y, češi.,
Pr"; h"-mal tikv v zubech ženevští šoíéři! Yon prej
-n ""Óioůsoi móc hulákat a když vyšel před palóc
ÍÓstitnini delegáty cizích mocnoití, zahulókal k nim:
..Taxa..." teď Ř Šieti všichni volní šoléři & von po,
Ííaii: ,,...osvobozóvací bude projednána zítta." -Á ňvti""-vtý... t Lord.

Co Ly. JllJ, tJyly. ^;1t"lil
oeněz iato Fo"J ?
^ To ia..i áa^ LlLitr LáJ.,"t,..
c. t; J;Ll Fo"J,'tJy[y -ll
tolit p"rrěn jak" já? Nora.

Veigkopf :

Staněk:

Itnríí ínllltlo
Obuv a veškeré odložené věci neilépekoupíte i prodáte u

TtE
ja Pnllll U!!.,

Bolcrodlho tllde ltrlo |O.

Ceníky vetešnického zboží zdarma

9

§

li,t
o- o.



TRnHP 5

l beneda: l 3.hop1o .oouvtslýoh j"*: A oiliborně Ý trhu oil lop_atky.hrot dý&y otlpo,

i il .;;;éfiutlclch ! n=;Sgf*-x;š_V§*try"+;T 
Íl'§g;""íHř *y*i?#ť*;"J

; olren i ili'r'Ť5,tu,"",JlllŤ';i*:3j.,-Ť "ň'$"J"i.Ť;§u,*ť#,řlť§", "
. Bychlo,st u.krgjolato. praž.eo po E** lií'ilo"t-fuflt'"§'.u9}t"§jJi'Ťil-Hf,1 hTf;uto:"iiltia, 

od které rozcbód ge

c,l_ dá.lku o .\o;la _ao_th nÉrozeo, Ut"- p.piČl"jr tprt, viaku pod"obnou žóclo. Po kr.itejnicíob vytlramoovauý a zne;
šela na spojích kolojnio. ítí"ortť-spitlu outótiť šuhajů u trú. uctěný o"ldikťouaoý- od;ozdóor, ješt6

Film kvapn_ého útěku paiqval ótle, p1 před iím, než ugoclla v leho oct_ v prrihu osvětlenýóh okea piiíeí natl
r.9ě}y oken_$o tnr uoci,.a,by v.ig, autú, oby 'kroúoe poěítala 

-vďeěky mrivolou v trávě- posletlní FříŤ. _ _jich.. souvislém pósu sou,kail Pohyb j€ho Lr:,bíikového reiolveru a divili Do tmy stepi opilý a zbohatlý, la&
kraji,oY. _ áo stŤíbťn6 oceli noěe, Zaplét6, so v lý a vĚehoschopný- _
_ §top ulíkal9 9{ hu_Črciho vtaku q!9, přeclivo svýc,h přizn6nl, vz-cl6len živo- -OdhorlJaná 

bojÓ,vnost LINEho tuhne,
}otně jako_zloděj, těšící se z pozlót, ta zpíaželiqch'vagonťr. Zavěšujo na_ aniž je,ho ooc-&řiěeia Ětěstím ilosar
ba _lupu. .Drancovala _obra.zc_9 wětla, 665u'o" ;áaiaou 

"vitlirru, p"os19 .re ženéhó efle.
syltc so jimj pŤo ra.closť oě11 svóm zaloňení a jod,noduchý- ve ávýob Pa.tron tlupy zrvoaí zlate,m v_ LaP

§vět peracl9,val pro cestujloí Pel_- přodpo,klade,cb, LÓska pro jebo pojem sÁch a hrub8-rve ženství JUNIao.
fic.kého rychůíku v \oq_t99_ sv,itu, jež 'vedo' od přlvalu .siov,'ab/ preď sía_ žeora vycbovává siláky, a^by je,,,1
bylo vločena rá.mem ka,ždého ol<.1" p9 ,ekou směI.ost hrubého'oahodlání skló- nojsilnějĚL _ wojí sl,abostí pokořilel
náspu tra,ti. a v pablescích zá|a, _\te_rá 1i1" odpor boha.tého těla alo peři,a a
lože^Iavd.ivnéďsešeření'.vcloh]'otlu'á;;".;ú.vbujorýplen..

,aiit",ř#"9,ftTé?fi ,i*'ii: 
"olJŤJJťí"' 

jr;i,ť:#i, joho po, 
,I,š.l, jg,ď_,t:l]Ť|:\l^",.:"9r

b-aťá. pře_k,vapo3!,_je_ž ho_v.cfli oesty JIrNI'poěít6 čas, bgdiivě sleilujío do kina. Y prestavce pocnurr
ěekala. Mohl ktidně fou]<.ati.. tryc,htý, joho tok 'na ciforníku v zópěstl. - 

isme sobě pohvizdovett novej

ťď*ťl"Ti:t.rl,,ť#Ť.k# ;*iŤ3{ 
o.i§i8',fr, 

T#'d',?* 
jŤilf 

i:"irn:Ťj";Ť6i*!.:.n",:'jr*,tfi
duritcího 1P}i{iku. řróvě ve ohvíti, kdy LINE wěřrje kdo vás bude, poslouclretí Ťlo

Zat7m .hřích_ n-užovy ,tr!.o"ti redál p6stěným pazourkilm ayn i s reryol- rozčílilo zlého trumPe JOe,

fili,,^..'irriíl'ýň1?:m'"ů'.'*-i,,ifiT ;:T ,^n[ly"h 
n"ř.ť;3#" LřlJ: l"iŤ_l:?l, ,,Hahoj, to le s!ra-

nóroken vtipno,sti o",oen"j. -yri. -,ilr_"i|'Jmo"ivě hlaveň t"-ti,txy'tti}_ vedlnbstl YV. "a1 
máme PO-

Utlivené pohlody JUNI p_itw_aly.l9bo: ho-rlného ka}ibru, aby pře,kvaponl pře- slouchat CeIeJ Vecer.
hatou zásobu dojmů, a běda ješitné vedla přos ,ttlaň' u.ňopcní k -za^nráěe_

á:u*lrrri*"ti,oy.*ónne.liehvástavýu"-"ěi'itiiuo;iz,bojníkiovu.

ř,iá.ui""*?li;;L.,1"Y"""!"'{iu.!l "ň'l-r"jr,l"nt#i,H.í:i;;ťŤ";f; 
Moc silná polévka.

pló96ní_ I,INEho těžilo, zo. v_šocb ná, kiopen v puitioě hortlou násill^rr!fi _ Ť n .v_ nedávei do tý
i"a,r,-J* mu v motani.ihoěuiy noz, ffi|""uia z]atého bohatství o*áu*ýet, {9"r'__"1:Tkem: zuŤivo,st pobídek a surovost útoěníků potlvky , t9ti'li, ,,MqgiÍ<ostek",

Co vlte, paniěko z města, o pam- prá,zc1ni]a-kapsy a obtěžovala ženská Já tam dal;ednOu j a neDYrO
pách a stopi2 O o,hni s čepicl kouřo iajem,ství. Ku pr,ospěchu opasků a, pro to k iídlu.""a nářkem praskajících tlřevr O mě- ukoienl chtíčů. Pro vlastní "ir,!.1 : Fe"v,,,To máš frrk. Já tam
síčníeh no,cích a ňlý,skavých ě,opol1eh7 zájň,u patrona. Pro Ýůtlcovu touhu e - -,.Y'J.'. ý^J
Můžc,tg mi]ovat koirě a úprt2 pro JuNIna př6nl" - Bro iiiá"i kolikrát, l",dnl Žárlnou a ne-

Všeeko nerůstalo tto progra.mu a blahobytt lvto io k jídlu taky." JOe B,
LINE v úsilt o spétl hurék&l do úpění Nebóť LINE r úžasam trěel v 16-
letících vozů: ,stopo lrrboů,l*t U}r JUNOU v něj O

"#,H,'i.i *ťi,it-,*-l'g§ff-r'; ffIJfuT""i"l'"T*"o"u!ui},ť;ť;j ; J:lryl jsme si chtěli uvařit
rá se špicí podívala ař tlo srtlce. - tlačiia na houfea přopadenýcu.*"- 

-- extrovní Bolívku, *I .YŠ!P
Vztek, -oclho-cliánl a pomsťa, kter6 Třásl s€ zloboui nalomóený,, když chutnala._Jeden Uvařrl J] d..!e
epolečrrě vroubily stucliu cto'živého hrubo,rr si]ou rutou byt berá.irkom_o své metodv. Druhý do ní při-

_-i*B;j}"frfr#lil,ťlTlT"l;t:} f#"ql":i*bb:řiáťtól"ii.,:3: 
ť#,:r"qc".+"Hr":flJJtďit

lrlneno ěopele"svítď tpÓ*o-"" výstra. Ýzpo-t",ui ba.mbitky _vzaclu_ m__o- kaši vylil & utóhli jsme sr

*il"IlY L*Ťi 
,9,#,Ť.}:%.3|: ťíikÁ* ŤiJ"ínii#nir,T.i,",,ť,Ť vopaský. Joe B.

tóch zra.zujo a ozřejmujo. -- Bojí se ú,€Iství a zrattu. Zuhvý nacl hulvót, a
tigha, - §traohujo §o. - MluvÍ: skýn šklobem vůťl€oyy íJ,amy, ,iež mu

Mezi žebra poci }opatkou silou ng- aď tvelt s,mrclěla chv6stavýn"-skř+ §talo,se tutlle, Že PřiŠgt,^i"d::
váděl ěepoi t i"".zoado-o úsití. _ Za ksm cb]ubivo,sti a divoký pískrlovou pan reilnFtoí z ...... Listu na
rc*tq 

-á plet.Ňt"r, za araťlu. žena radostí JruŇh"" za z6dyi ' i"i-p_§kei _ večírek. ti:"t:,i' _:?:
etojt'ze ráaaym sliutkem, že,na pije Bozhoctl se; poruČil _si_kafe s ruměneem a perr

lrďu haěvu 'muřů, ze,"a' "/rlor:lŇe žrítiŇtt--vyoviěooó nrka pobě,bla Še-"ÓYtut pořadatele-tramPa,.jak
ailóky, aby je, aejsirnějšt, s'vojí ,r"- po Ě;ň;Í ",i*,Li ;,palec 'zná,mým jito tón prógra*,putle za P9b"".
bostť pokďřilá.' - i.bem oto,vřeť pojistku.-Prsty vy}řik, §{9r!_l se dobře. TÓzanf.-o*j_o,,1Y:

LIN-E v očíc,h nozná.m6 íIINI hre- ly la spoušti -'- - světlil hezkY P9 Poraaě:_,,NeJdrrv
dó že,bříček pro pokus úspěehu. Vzpo- 'Noza.b^ily: si, pane reda.ehtor, pěkně sedn_ol,
rnínÁ u nicĚ nď světla -svého koně- No,boť 

-zna,medt6 byvttost liŠČÍho pak si sundají ten auzlák z YOCI,

},amarác!a, aě v jeji,ch ctálee nelaiézá postřehu běžgla v rU{$ýo} . 
ořjíb potom dostanou . po,řáqnou , PIT

tipří,m.osú ;eho 
- polletlu. 3ilosofuje, !řetl plánom nrky e přeclošla její čn, dršku,_ nq _e - .to. $r$_Ý RŽ JlT

póluo v xóto ovyo zkušonoetl jóst iĚeitoá ji,sta joho následky. poved,í páni na Llinicel" lJer,vió.
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lla!ý oznamouatel.
BANJO koupím.

Nabidky s udánínr ceny till
administrace t. l. pod značkou:

,,Tenor-Banjo 168".

Koupím CHATU
na Vliavě neb Sázavě. Za upo-
zornění odměna. Znaí,,l ,,Zač

a kde 20".

Značka ,,Slávka z Pnahy",
Prosim. lroš]olc,Lrll,psu a lttož--
no-1i foto. ,, ]4lIr,a vi Vašeti.

Více původ, angl, ircncheoatů
pro sport i vyclráz, rozprodám.
Znač.: ,,Od Kč 270. - " do adrn.

Koupím .iakouko]i c]rtrtu rrc]l
st,rtb. Ztt.,,cena rrerozhoduje"
dri ittlttt- l_ l

prodám cha{u rr

Značka: ,,Ihnecl" dtl
Pikovic,
adnr. t. l.

Šerifovi Jerrymu Novákovi!
v nové cestě životelrr všechen zdar

přeje a za jeho čisté krrruarádství ruku
Irrrr tiskrrtl

O-.atla, ]llichiBalr,.
v poděbradech.

šíp:

nrá slel;ičí

Co ,i pil'/
Vorr. rrri zalráši.

Ptal se kdosi Karla čapka:
o,Pane redaktore. je ten ko-
cour, eo vo něm furt píŠete v
Lidofkách, vobyěejnej nebo
angorskej?'o Karel Čapek se
zamyslí a veee: roTo nevím, von
ještě neměl mladý." A-a.

TPlilp 5

jo met]ou manželského štěsti. Nedovoluje manželrim, a,}--y se sobě oddali
};ez obal z následků, 'poněvadž u většiny rodin poměry sociální nebo
zdravotní bráni tomu, a.by manželé rněli dalšího potomka. A protože většina
žeu neví, jak se těmto nevítaným následkrjm lásky vyhnouti, hrozí se přimo
ohjetí svého muže, Ten ovšem není potom také v rna.nželstvi spokojen.
A následek tohol' Rodinné tragedie, které. bohužel, tak často zazgamelávaji

denni listy a vysoké procento rozvodŮ.
Takovému rozvratu svého manže]ského štěsti zabráníle, pouřite-li so o všech

ieho přiĎinách v knize

lE LÁSKA HŘÍcxEM?
I{niha, která poučuje, varuje, radí a zachránl' zdraví mrrohýr,ir, již truď.z nej
vědomosti, nnbo , iehkomýsirrosti dár,aií t š"nc nelerr svó zdraví, ale i svů-
život a rodinné štěstí, Dava tliskretní odpověCi na tlťtvěrnó r,'.ázl,y, kterýcb

neradi mluvín,le. - 7 kapitol pro l,ážnú lii; - !,í) sti:an textu.

Milostné u.kojení. Láska
- Shoda duší. Klamaná

hi*. - UilmtnC nuiáuj

z obsabu uvádíme:
Kapitola prvá: Milostný zápl. - Milcstný zážeh" -a její maeíetická síla. - Milosúé rozechvění ávisí od čivů.

lád€.
Kapitola dru,há: Ombní Vliv. - VzhleC. pohJed pohyb, l

osobnosti.
Kapitola třeti: Láska a dráždidla. * Prcstředky ! zvý§en{ poten§e__ erotické. -

Láska'je pověra. - Spiritualistický lámr le lásku. - Starodávné prcstředky a koudl
- Psychický kontagion a láska.

Kápitolj čtvrtár Jak e rodí táska? - Miiostný vjem. - Zásra,keíi: - Plachost. -Platoni;ké i nraterialistické nedostižitelnosti. - Piče o tě!o. * Jak se ob,lé}mouti? -ó ři;;ň žeoij. - Popné ,se želnau, - O líbání. - Základem [a.b ,i" získání duša

- Vyjádření,
Káiltola pátá: Technika tásky. - ízktikz rmža -. Taktilra žgry. - ZdržalivosL

- Obrana ženy. - Noěra.
Řapitota še-stá: Věmost. - Citoyá yěrnost. - Pohlavní věmt- - Prostiedky L

zachování obojí.---iiáňii"t"-.ámá: čím je podmíněno št&tl v lásce. - Základy štěstí manželského

Cena knihy, která má 96 stránek obsahu s krá"ným _obrazeyr_na desce.
je vzhledem k bohatému a zajímavé,lru obsahu-velmi nízká. - §tojl
louze Kč 12.-, poštou Kč 14.5b, v zalepeném obalu {č 1_6.50_(při za,
ilání obnosu před-em poukázkou neLv póštovních známkách). Dolrírkou
Kó 13.- mimo poštovních výloh. Knihu možno též obdržeti u všeel
knihkupeů_ v celé českoslov. r'epubliee. Do ciziný zasílá se jen za obnoB

přédem zaslaný a sice Kč-25,- aneb od@
Důležitá poznámka. Tato kniha se posíIá pouze manželům a těm, kdoú
hodlají dc manželstvi vstoupiti. Y žádnéur případě však osobám mlarlĚim

B€ž 18 l€t.

Naslrtadělnáezt3llá llYDlKO; o ů n ilo DEnil l
llYGlENV DPAllA ll., Spálená 34.|26.

Vyplňte a odstřihněte. - Vložte do nezalepenó obálky a zašlete pod B0 hal.
rnámkou, zalepíte-li obálku, frankujte 1, K.č známkou.

oBtEDilÁUxl.
ll Y D l K O, dům moderní hvqienv Praha II., Spólend 34-126
Zašelete mi obfateín knilhu ,,rE I.ÁSKA IIŘíCIIEM?" a přiložte k ní zdarma jqdnu
b r o ž u r u ,,0 dokonalém 

-ňanželském styku" (po kmfiskaci oprav. rl. yy4.)_. Sou-
časně čestně-proh]ašuji, že zabrálím, aby ieknihá dostďa do rukou orcb mladších než
18 let. Knihu }ašlete poštou za Kč 14.50, v zalepaném obalu Kč_ 1í,S, e ciziny K,č,2-§.-,
kteďžto obnos součaině zasflám poštomí poú,kázkou - přtkládám ve aámkách. -- Přiložte složní lístok. - rí]rTehodící * škrtn&e.)

lméno:. . Aórole; \|,, l

z LÁ§KY
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TRl},lP 5

Co níig zaiímá
Jednou týdně ",ť,i:,ů 'i.jfi Ťířil,,"iTnl:,,í.i"o,|: í};1l,.,"].iii,l1i§i,!::"*r;: §',1,T"n."r1 ilj_

a 7a 50 hal. I,;Tť,Jíli: Áll1.1".,o,",oílilx TiTí: ]ijii: :iiij,l,ii';ň,žť,u.;:,:1|i,.*lť
ně' sporiu. r,clval 3 Ztno T.'^ t Kir'rtir. 1 Čišpil,tlc,

7a 24 dni bude íom.u rok, GO__Se Nemyslele si, že kecáme do .lebedy. ktcrí, ploirlásil. že sí lottis rrebutle Šltr-

narodil ,,Tramp", proklínaný u *i- yynájáli -iirá't6r, 6.ří na. 
-iacló_ pat Irtt rltc0 il llrrde 1lrý víc sti'ilt't,

iovaný. vali batolel Dovedente mu ale také na- kaptrstil,

Malé lrampské .b.atole čundralo §e trezat sami i s vámi, kleří do toho Jo. Trrk riib tirk pi,kclě jtlddoLr r
rok po nivách. hájích a luzích, pro- mále chuf. __ příští týden pereme. a";jri_,;l,.;;ú.. Bljln ,rž i.ádo. cla
iivajic vScctrny dětské ne,nloce. byvši 1.u^o,,;. dostane krystýr a nové ],r]i ",reú",._"iiirr" .il,,liii". ",.ř ňi
laskáno a fackováno,9o'lÓl:§,._^ _, šaty. c|rrLli,li (p.rzor, pacle sirzc.č,!) až.e

Ti. kdo ho nrěli rádi,.kojili.ll.0 |,] Dorríárne, že již za měsic arit,,,t,.I,,li l,,o,,i,.,r,,rtšillir. \ 1rt rlit.
venl. rtlmenl ba i Politikotl, takze.T| pujdc ..Trarnp" ven každý lý- i,1,1,1,1,,.i.i, -c 1,r,,llrt,li1 ,, 5|1.iiIr.j;i
vlastlli rodiče po roce j'.p9r:3l'j,|'| aeň a pollze'za 50 halóřů! 'kr-i zlri.v. lt.,,z,.zrr,,l i:,,l,. \'rt. I,i|i,
kterýnr se vlastní .Pot.oť u'!9l1l]]:^,1 To je naše odpověď, (1;ui.'" ilrlrl kir,Irlrl1,1r i,trl. Korrltt!ri r e,]

i.'ťjť;,j,?'"';::, ';|,l,""T."li,í,]ň1.u".ili, i! , , , ! 
:i ::,|,,,::";;..:,1),l,, 

,", 
",,,,|,,,,:,;,,i, 

,,i,;,

1.}|,u.0;,,ť :i rlelli,išltl tlrr ;ejiclr clilrrld, t..^..!,.r,_ ..__.. .,,,.|,.,,..a*;r,,l 
,l"" ,l,, l,"l,"|" Il",l; lJ,il, ltr,:

;11i1;|1 $rll{l 1,I.o rIri,;,i:,r, '-É,- ii,rlrn .,, , 
V:eclrrly tr6sr rptll,rl:facor,lriky. t§l), "",, , "l,":., ,i , \ ,,,", : 

, 
1, ,_, l,

.l::i ,j!l;: ;:t;l1,1:llrt ]lr!;l :lJat]:l:l;l ií]k(] I}í]\a]!!, iý*llilrtirrt' Ť,:i1,1;1,11", ri,,t i,ll1 ,, , i", i,: , ,, , , i

:i]..i ,l,:;il,;,l:,l]l,:r ,."l,",,;,,, , :il, ''j, , lillt" 'tl;]i 1:,i, ; tlt'l':: lt,l,i"^,, ]]l: : , '

TaNDRo,,
iá u té zahrailě nic nehleilal, já jenom okolo plotu
'chodil a neinteresouaňě _jsem se d,ít:al. Víš, kilyŽ oůbec

pocituji,
ie to buď hlai], nebo zima'nebo róna do póorchu,
lsetn tupY jako jezcuec.
Té zahrady-pán řůžie pěstoaal a jednu mi dal.

Stót jsetn a nójahý pasmysl mi pot:íd.al:

TO ]E KRl §ť/í.nOžE!
Kolemjiloucí to poprdili. Tož ti děkuji za deilikaci, ale

_ Gola
ti nuzný dám, jó nezpíuárn a iluily nemóm?
Iá tí něhily stísknu praoíci.

TIl,\MP "rLárí óírnácti<]enně. drakrát Těs,íčně. _ Jednotlivi číslg 1,5č;. PL*lť se: rďně 22 K{,,

4-1.241 a
i,i\j'"'L'ě il:i(i': :'ff;'iT1l"'",";T*'i,i;ň;;" "'.iluai._",'Ť'"-n" ti.|(iil";", ná.-, lí. ,r9l9!9.n1
í']lit,'".' li.;rxi. 

'_ riiiaroi-roáii,iJ,""" p.o Veitq F-iló; 4*p. ITusova 7,a,. Ťelefon č; 5T9; - lilié3]ť,jl!'n'""u' ll.;cň]'- niiifrřr'Jai,Yi,i.t;"a'i.." V"i'r.aln,"ň," ňi"á.']r",oru žu. 
'Ťa"fon č. 5o6s.. - Filiálnj

áá"ú,li.t*;á'_p.q .i:.C |i;,9"-šu"š; ts- - 1!:',ll__ld_:ill:1l:.p::l "T.^"l,j]lT, 
uŤ,t]i'*9ij:i::."jece Dro Yelké, B-rno: Brno. Ilusova 7,a. Telefon č. 5069. _ |'illál:rl

"a"i" 
ls. - r,it;atní administrace pro Bralislav,u: Bratislava, štúrova

ii.-čd:";: ": ňá";;ř;ř a"iá;'iji ;; Ň; l ,.-: zoapouea"ý redaktor Kaiel M e"l í,š^e_|. ;rii§9p Impressa,_ Yvrlar.atel L)uido Lan§nans. _ Zoopoveuny rc(|irKtor Nuťťl lYl€llDEN._ ll§Ntu
tirk.'rp;i.;-p.iŽ*-- PouŽívání novinový'ch znáinek povoleno pod č. 60.788-VtI.-1929.




