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Chvíle na nádraží oe Znosimi před od-
jezdem. - Kanarádi z Torkasu se loučí
s mgší, kterú se utopila. Zuykli si na její
šramot o chalě. - Dně kanarádky z tjdolí
sporů, Rohoonícké mužsloo osady

Racků.

ll osadě Albatros měIi škod-
nou. Znáte to: T sobotu se
přijde do osady a ehaía oybí-
lená, že se o ní ani oyspal ne-
můžete. Kduby se oám ten
Iunp, kíerý lo prooedl, při-
moíal pod ruku o okamžiku,
kdg jsle čb zjistili, nezbyl bg
po něm ani mastný flek. Po-
oěsili bgste ho oz,hůru noha-
m.a, uplioali ho, rozlrhli ho
jak hergnka a taklo již zříze-
nou a chldnoucí mrtoolu
byste ještě hodnpu choíIi ha-
nobili - jak tomu říká zákon..

lenže o oudě Albatros to
bylo poněkud jine.

V Álbatroau totů každý íu
škodnou znal, ptstem na ni
mohl ukázat. Bylo oeřejným
tajanutrrÉlrc, kdo stopil míč,
kam se poděIa několik dek a
ješ|ě iinc ňcL Dlouho by se
lo bylo nděb, *dgby nebglo
šerifa čalnburinu.

Vedle potlední chatg osady
Ee usadila paíta darcbáků.
Stačilo * na ně jen podíoat a
již iine jim ofuIě|i až do ža-
Iudku. Nic doltého tam ne-
mžli. ,Ien šerif čamlrurina nic
nechtěI oidět. Jednoú si ho lo-
tříci zaoolali a řekli mu:
,,Jsíe-li spráoní trempíři. ne,
cháte nás hrál naspemhřišti;'
šerif hned ochotně, že jo, že
,se na to kluků přeptá, že lo
nějak zařtdí. Osadníkům-do,
brákům namluoil. ie. ie to
o přádku, trampooé jsou prý
ošichni,proto si mají pom.áhat.

A taF to začalo. Záškodníci
se zača,li na hřišti rozíahooat,
až to taln s ními žádný osad,
ník nemohl oydržet, ten čarn-
burina. Toho si hleděIi, íomu
neublížili. Třebaže kdekoho
oyžírali, jemu i o hospodě
dali nalít. Osadnikům to byb
dioné, tu i tarn někdo hlasitě
zareptal, zolášt když se obču
nžco ztratilo. Ále u čarnburi-
ny byl hned oheň na slřeše.-Tak to chodila několik lý-
dnů. Jedné krásné neděIe -čanlburina se práoě již po slé
Utarně snažil ulooit alespoň
čudlu _ si jej chlapi zaoolalí.
čamburina letěl, dío se nepře-
raq.il, ,.Co si přejete, kamará-
dí?" říká a šilhá ,při tom po
láhoi pioa. .Jejich šerif . něja-
kú čánú Eddu. *i n.a čambu,
dríru' hoúkt, .iKoulrej, kolego,
mu tadu spíme oe slanu, je
nŠe moZ. Potřebuieme jednu
z oašich. chá. Tak to hleď
soúm kluktim ouložit, a at
isóu rozwnní ne|,o bu-de zle-"' čam-burina se kroutí, škrabe
se za ušitna, ale nakonec jim
to slíbil.- Y osdé bylo ozbouření,

čamburina blbne.
khrci křičeli jeden přes dru-
hého: ,.M y jsme si ty boud u
postaoili a oni by k nim chlěli
přijít lacino. Na hřiště, aby si
již, našinec netroufaI.,4 zlo-
dějt jsou lo!" 7,1e čaml,urino-
ni zatápěli. Ten. měl ale h.roší
bůži, Tak dloullo domiouoal,
kamarádstoím zapřísahal, až
pooolili.

čalnburina oítězosláoně- leíí
k záškodníkům a z dáIky již
oolá: ,,Tak je to dobrý, schoá-
lili to, Bgla to ale práce. Doa
z oás mohou jít spát do cha-
tu a kluci se smáčknou jinde."

,,A to zas ne, kolego," za-
mručel četný Eddy, ,,tohle
ještě není ošechno. My se cpát
nebudeme, my chceme celou
chalu,"

čalnburina nedopil ani pioo,
které mu podali a škyínul, jak
lto posírašili, Vrtí sebou, krou-
íí se, soíjí, škrahe se za uši-
ma a n.akonec říká: ,,Já ne-
oím, já to zkusím, já klubům
domluoím., já oám příjdu říc'."

Neoiděli jsíe ještě tu ntelu-
Několik osadníků se na čarn-
burinu orhlo, jako sršni. Ale,
že to buli doI,ří kluri. tram-
poné, m?l oětší kttráž. Tof se
oí - hlaoně se oháněI kama,
rárlsloím. Á nakonec se ještě
rozkřikl. On je tu šerifern a
on oí, čeho je třeba, .Iak prú
by ohstál před Edym, když
iiž iednou daI slono. Pak se
,"br:al a šeI rlál záškodníkl'm
od pooěď. 7y 27n4sel d aleko.
I' hloučku se přihlížili k osad,
níkům a .hrozipě si jc měřili.
čalnburina .ie kone jěil: ,.f e
s nim.i těžká řeč. ale dobře to
donadlo. í:uberte si. chatu a
klŮci, kteří"n ní bydlí, se pře-
stěhuií iinam;'

Oni. že si íed11 oyberou. Á
oubrali. Práoě lu- oe kíeré
sial. ta.ké šerif . Itlěli .iste ho
oirlěí. co oanáděl: ,,Tohle ne-
ide." řoal . 

-,.lo ip moie chata.
?o'bu íak hráIo. StáIa mně
500 iontn, Nic nám nedáme,
žádnou chaltt a maršoen nebo
zaoolárn kluby."

..Nikoho nemtt,íě nobat, ttž
isme tar]u." Dul,řikl la ním
"ierlen osa'dník.',.Takonú ttt jsi.
Pořát : kamarárJslní. pochope,
ní. oběli prú nřinesíe o zá jmu
klidného- soužit.í!" Á pak se

ošichi nrhli ,u nli|(hg šerifa
a Do něm na íy rhlapy, po,
řááně ie lnalehooali a nako-
nec ie'nšechnu i s Čanrhtlri-
iái ňiai. a iim nohu síařilv,.__ř 

Átt otro*ú ;o 1.1;4. Nil.o-
mu sá nie neztrácí a na hřiští'iŽ'iirn 

hra.ie oolleu. Iíp 4ež
za časů blbého šerifa čambu,
riny.

Bajo:
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Jimmy Whisky a Fred Black-
w]hite z Aberdeenu byli předvede-
ni na oolicii. noněvadž bvli opilí a
dělali vvtrzrióti. úředník, kteiý je
vyslýchá, táža se strážníka: ,,Ale,
kde máte toho třetího?"

,rKterého třetího?"
,,No toho, který zaplatil pití!"

a

- Illilostpaní, prosírq přijel do
Prahy můj bratranec, mohla bych
mít odpůldne volno, anebo ho po-
zvat k nám?

..Pqdeyy+P918t.veVarié§,a.Jď..'*.jť;'....<jato {a}oyy_rylílry__:t_'P^Ů.__._=^.^ -'Mitu pražené marrdle?

Napomenutí českým spi,souatelům:

_ _ ,l"}_r:".!l pp"r.!e,-a můžete _- ř;.*'"ťé^;-,;§_€ili;-ale oteklélmu dát i jísl jsou t m ty dvě láhve .,',"--n,nliu.-.---,. 
-ý -'- Y tramm_a]\ _proč ta toš}a talro Pán s buřinkou: ,,Zednáři nás ni- úpěnllvÉ-mňoúirň - -

Choálil Ee pan čimrný na rodinném dý- če j, tak to nejde d:!:,Y"rr*e se po- k";Jl':i ii!'i'lriltli:"*ír.o\o"#!ť í: Hť;,"i?,Jů|"",,ťť#li ďáoit na ,^4::,::!ri^ 
*_o,,.^_. ____. nýcň záimech..,že kočky

kale neublížtň, a abyóh 1i "mtatu, to tót I 
l,jlo?,erc s ceprcl: ,,l o múzou Donl, Fúaou mu3et mit |en

ženo, řelcni s,a^a, 
^iĚnu iá ", ieUá iÚrai, dobYtku jeden!" -/cs- tedno korě ročně, iby

ale řekni praodu,nň_tě praštítn, Eman. Do lékárny přl|de etegantní rákazník. 3e rpravedlivě přlděllly
o -řj]-.::r^.ri':::.:-::?::'_'::::!l^'.^ mylí rayony. Pal.

_ _ Tak jsem si koupil chaíu na ,"ár."n#'!!,.1'i§i?3_ťJiiT*i,j_,ii,li -;";',],'"-,'rlro, 
,::;r_váhu. byrle_ 1§c9_llkovného pro mit hrdlo?;._ Ale jd,ěte, a nač oás přišlokilo? ,i*.*iTt*:r-'-,iřl,có;áůiřii po_ ť:i,ršói# i!íi4xi,".ťi,";

vykázán ze soudni budo-
vy a. ..

Obžalovaný: HURÁÁA!l
Pepek.

o
leden vládce mě! !tr.a.

ný sen. Probudil le celý
rozlře.éný, pobledlý atřl dny za nlc nertáL
Zdálo se mu, le le lvým
vlartním podduým. .X.

rDY,,sou šAlY
z cElulo§Y.

V jihoamerické republice Quate-
mala vypukla nouze o pofraviny.
Vydali tedy všelijaké -enky a škrtili
to, kde mohli.

Přijde paní nakupovat do krámu:

- Prosila bych dva bochníky
chleba.

- Chleba je až ve čtvrtek.
- Pak čtvrt kila eukp1.

- řIimlhergot, cukr už nemáme
celý ffden

- A pak osminku másla.

- Babo, koukejte, abyste vy.
padla! Jdete sem nakupovat nebo
politisovat?

A jďtě jedna r'qout *uly,
Dva dny před štědrým večerem.
Na trhu v Tehualcipilka.
Paní Pedrozoví, trhovkyně, vy-

křikuje: Kupte si ořeehy, nebudou!ffi

fi
iY.-"\

/l\i \

i\tl li li*\____-,1,

il6U

l

j!lt

,yi'

Na Tři krále: Paní Pedrozová
jďtě §edí.

| - co tc mále. panc,
na lukávě?' 

- To je díra po ruku._ A io lsle tak 3mul.
ný. vždyť ro lde zakylc-
vaL
- O lo nelde. ale

rS P lo ze rmuleřní
wb7"llllule mn§ nemllu|e mně, mllu|e mně,...

lramp §nana 3,.
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Sirana 4. írampM
PlšE MíLA, PAšA lLU-
STRUJE. COPYRRICHT

BY TRAMP.

Ytert nale v pravěku
Počátky trampovánl může-

me plným právem klást do
dávného pravéku. Vlast naše,
rozkládailcl se tenkrát od
Chebu až k Jasině a naopak,
byla spanilá, Utéšený byl po-
hled na útulné dědinky, ovi-
nuté zelení buinou, vábné
bylo podlváni na údoll ma-
Iebná a čarokrásné kraiiny
horské, Vody hučely po luči-
nách, zatim co bory šumély
po skalinách.

Země byla řidce osidlena
Paďoury, kteři k nám přišli
neznámo kdy, z výčepů,
útulných restauraci a zpěv-
nich síni. Byloť to plémě lidI
tlustých, přev ážně plešatých,
začasté opatřených cvikry.
Poznávali se po pokrývce
hlavy, zvané ,,buřina". Byli
rozvrstveni v kasty p. p. íe-
špicientů, oíiciáIů a několik
druhů p. p. radů a p. p. do-
mácích. Živili se vočky a na-
imě vepřovou se zelím, což
bylo krmě obřadni. Hrávali
,hazardní hru ,,tři do sta".

Jinak země byla pustá, Na
Žižkově se vyskytova]i par-
dálové, dokola se točice,
V Jelenim přikopu žili med-
vědi. Výhružný íev krvelač-
ných šelem zazníval do Chot-
kovy ulice, pronikaie až do

--->a-- #--,-&,
J

J =J-,J-
J -J,-

kosíl usírašených pasažerů
tramwaye č. 1, V Orébovce
sídlili krokodili a iedovatl
plazové, podnikaiíci oóčas
výlety vinohradskými kaná-
Iy. V Krčském hvozdě se
shromažďovall za krutých
mrazů vlci. Napadali Janeč-
kovu továrnu, odvlékaiice za
příšerného vyti nehotové
ještě motocykly,
A přesto se lid paďourský

oddával darebným a necud-
ným buinostem. Byla to doba
one-stepů, shimmy, revui.
Řádily Anity Berberové a
různé Ižy Backerové. Již, již
se zdálo, že obecná morálka
propadne úplné zkáze. Zdálo
se, že neni záchrany z bahna
neřesti.

Leč nastojte.
V hodině dvanácté (možná,

že o ně jEkou chviIi dříve',
rnažná, že pozdéii), píicházi
světlá spása v postavách
trampský ch věrozv ěstů.

věrozvěslové.
Trampšti věrozvěstové k

nám přišli ze Západu (Far
|Test). O jejich bližším pů-
vodu a rasové přís/ušnosíi
ne,máme, pohřichu, přesných
zpráv. o jednom, iakémsiFranku Němcovi, vyprávi
kronikář, že přešed s če/edí
Kocábu, stanul u Vltavy
řeky, nesa na bedrech dčdky
a kochmašinu. postava toho-
to věrozvěsta ie velmi zaii-
mavá. By|-|i Frank, nemohl
být Němcem, a by|-|i Něm-
cem, nemohl být Frank.
(I/iz per analogiam: Generál
Franc(o) španěl? ltal? Ně-
mec?) Nabizi se nám vysvét-
leni, neby1-1i snad Frank
Němcem ve službách írancké
armády krále Dagoberta.
Snad centurio, verílégungs-
oíicir, nebo komisař, který
po porážce Dagobertově,
způsobené u Vogastisburgu r.
630 vojskem knižete Sáma,

P u u uL

prchal do svatojánských
proudů, Dávalo by nám to
Jetopočet ieho příchodu.

Velebný kmet Frank se
usadil na zákrutu Vltavy
íeky, tam, kde k západu se
otáčic, střelhbitě pádí k Ha-
vličkovi. Do dnes ukazuií do-
morodci ze Ztracené Naděie
misto, kde prý ctilndný vé-
rozvěst vytáhl pnnl čudlu,
Je to ovšem ien legenda, sice
houževnatě udržovaná, ale
nedoložená. Již samo iméno
Ztracená nadéje, svědčí o
opaku, a zkušenost ukazuie,
žetam ieště nikdo nic z řeky
nevytáhl. Leč přes fo se ye-
lebný kmet Frank živil ry-
bářstvim. Chvile prázdné ne-
promarnil mrzkými dareb-
nostmi, iako voleybalem,
nebo iinými neřestmi, iak
leckdy činiti dnes vidlme, ale
věnoval se kázáním. Záhy se
roznesla pověst o výřečném
trampském kazateli; a davy
lidí obého pohlaví se hrnuly,
aby s pohnutim vyslechli
ohnivá slova důstoiného vě-
rozvěsta, hřímaiicí o novém,
netušeném blahu života
trampského do ieiich ledví,
Mezi ieho posluchači bývala
i královna žoíie, ačkoliv prý
král Václav IV. to dost ne-
rad viděl. (PodrobněišI viz
spis. Toman,)

kazatel Frank kolem sebe
brzy shromáždil iakýsi De-
větsil učednikův. Z nich vy-
nikl učednlkův trampský po-

praci se nám zachovaly jen
zlomky. V žaltáři Třebenic-
kém a o něco mladšim opise
Libřickém, Je to íeuilleton
Národnlch Listů, rozdělený
ve tři sloupky a zdobený
mnoha miniaturani. o bsahu-
ie četné kulturnl podrobno-
sťi, leč ie na něm vidět, žejej psala ruka zvyklá vice
skalpelu loveckému, než
peru. Pozdéji odeše/ do sou-
kromi, a dal se, získav prae-
bendu, na barviřstvi.

(Pokračooání.)

\ t - tl/t
@

o

- P romlňte, milostpane,
prosil bych o něiakou
maličkost, lsem bez práce
iiž tři léta a mám sedm
nezaopatřených dětí.
Pan Paďas: Pro-

mliím vám, Petr.

7ptáv7 r údolí Raků.
_ qdolt n_!r0_ Dotgnl . vyulíyá
l.tdá ýíletltostl, aby inolrlo
tPollorau. solv! plilol mlár, lllzdo byl lodnl hockey. llčrtl ie
sPo.|u l63t vellce Yrlkdvó a
zÝláitó l9hdY. n€ní.ll dob]á pll.
Pí!Yr. xrmarádl se ngchtall Yčat
přlpravovetl a hnéd račálek 3..
ton, ulátrl. le lo bude chrběl.
neboí ú. l, hra|e ber íegistrovr.
ných hráčů a jen pravý tramprlý
hockey, Uvádlme dorud docílenóyý3ledkr: ú. l,.H. C. Zlmní §ta.
dion l:tl, ú. n.-sotol Ylnohrady
l:{. ír. l..sP!]lr Nuslo ó:í, ú. l,.
H. C. llstra 2:l, (l. R..Strong Boyr
3:|, ú. l..or. lover, 0:l, o. R..
Sokol Hoínl Počernlce 2:20, ú. l..
Aisx 0l9, orad. údoll Raků má
vyjednánu řadu dallíGh táp!sů.
Dour6|rn9, že .l6rpoň tu loncl
sero_ny _budou yýltédk, úrpčš.
něiší. údoll nltú_TTC Arsóna!
3:6. Morlklubová utlání Y lramp-
rlé lable-lennl,sovó llz€ lkončiio
p§lným ú.pěGhem ú. R. plotl
jednomu t volllýCh lrvolitú'lou.
těls.

orad! údoll Ratú toná !Yó
čloň3kó rchůro krždý Pát9t Y re.
alruíacl u zoleného llromu, ícr.
lln. Palackóho tl. 2l. IEždý rpot.
tovec l9rl zván do n tlch hd.
lorerpondencl llďte n! 

'1llýn9l, Plrhr l|.. t|ilov. Ul, a.

tňocník čmel, Kráčeje o šIé.
pěiich svého Mistra, horlil

L

.{,l'



Tranp §trana 5.

l(dyby neťa, moia mllá, kdyby noía...
Ale co kdyby ťa ?|

a

- šerife, já navrhuju, abv bylo
zavedeno disciplinární řízeni s ve-
cerem.

- S jakým, praáským?

- N., se zimním._ ?!?
- yon se nám vkrádá do chat"

a
Pied ledním pražským barem byl ote.

vřen kanál, klerý se právě chysrali vy"
čislit dva městští zřírenci. poblíže kanólu
dělal čokl íence lak dlouho milortné ná-
vrhy, až spadli oba do kanálu. To vlděl
ieden ze zřírenců. rychle olevřel dveře
baru a volá: ..Pojďre honem. spadla ván
do kanálu reklama." Pepet.

- Víš, že se Tonda stal
oběti včdy?

- Jak to?

- No, dostali ho podle
otiskú prstrl.

a
tlalý Rudottek vyiahal

ze tpíie všechny rkleni-
Ge připravené na tE.
vařeniny a jednu po
druhé rozlloukal.

- Dírě nešťastný, co
tl to napadlo, lakhle li
hrát!

- lá si nehralu, urazll
re Rudolíek, iá vyrábím
odpadky. Zítra ie móme
přinést do školy, a cetll
rklenice nemá cenu. PaI.

o
Obchodnlciv Aberdeenu

se vzhledem k neutěše-
ným poměrům usnesli, že
budou šetřit. Od-, 1. ledna
visl na všech vchodech
do aberdeenských krámů
cedule s timto nápisem:

Z úsporných důvodů
isme odstr anili si gnalisač-
ní zařizení. P. T. zákaz-
nici se zdvořile žádají, aby
si k nákupům laskavě při-
nášeli vlastní zvonky.

a

- Kde ie Tonda?_ Vzal draka._ Vždyť my tu žád-
aýIrc neměli! -x-

- Pane kolego, prorín vár, ialý |e nlnulý čar od ,,nayážín te."
- Podlézcl |lem.

,,Tak oy mě od toln zrazulete,
pane profesore? Á přece ošicltni sou-
seďé mi radí, abryclt šIa studooat
zpěo do ciziny."

,,To rád oěř,ím, jenže já nebydlím
oe DaŠem. poschodÍ,"

o
teden arabrký vládce přliel do Evropyk rpřátelenému mocnářl Aloisovi. len

urpořádal na ,počert lvého hosta obrov-
*ý hon.

Sttílelo le, rtřílelo a natednou postlelll
leden nešltovný lťelec honce. Kdyt ho
odnóIell kolem arabrkého vládcer tdtttl8-
čil te tenlo a povídá gourednlmu hodnor-
tóřl - lvropanu:

,,Hergol, proč |lle ml neřekll hne4 že le
po nlch tiřílí? Už mně lich přlšlo na rónu
někollkl

Nás nikdo nevyhubí l
V MaIém oznamovateli ,,Trampa" (v příš-

tlm čisle zahaiuie) můžete prodat a koupit'chatu, kytaru nebo zánovni párátko právé
tak snadno, iako naiit si správného dušeyně
spřlzněného kamaráda nebo kamarádku, Vý-
hody várn nemusime ličjt, dobré zbožl se
chváll samo.

Sešli se dva, on a ona, kteři se takío našli.
7oť se vI na Václaváku, toť sé vt před
museem a iako by náhodott měl on v ruce
knihu a ona kytičku. Povídá on: Taxi mys-
lim, že tady to s tlm seznamovánim nepude.
Budeme muset někam zapadnout. Povidá
ona: Jsem téhož názoru, dear, a než zvollme,
prozradím vám, že žlznim po kultuíe.

Taxe de, ie vidét, že si budem rozumét,
iá bych si dal taky iedno pivo.

Už jsem ti stokrát řek', abys toho
nemravu nechal, a ty pořád tu
tužku žmouláš l Kdo ji má po to-
bě vzít do huby?

Ptóme §e proíe§oro Tróvníčko:

OSADNí S()UD.
šerif : Jsi olržalován. že jsi Honzrr

praštil po lelrtle lahví s vinem,
Mťržeš rrvóst něc:o ntr svou omluvu?

Obviněný: Tot] se vi - bylcr to
jen lehké víno. 

t
Tak cítile re vlnnen? dí roudce l rlo-

děiovi.
Pane rado, iá ty hodlnky ulrad' proli

rvé vůli.
Tal dobře, budete .edět laké ploti aťé

vůli.

Y nEDArcl.

Hlldegarda íralltrch-
lová tde pro plvo. IEDNoYA llu§E.



PAN POHC

l{UBA NE
Mluví se teď hodně o tom, že se,

máÁé vrátit ke kořenům, z nichž náš-národ 
rostl. Správně! Poiď sem tedy,

ivnu. a uč se moudrým býti od ko-
ř:enů, to iest z moudrosti českého lj-
du, i<terá ie uložena v ieho přislovích,
Ňáoreaeriý jeiich poklad ie ve staré
a 'vzácné knize F. L. Čelakovského
.^Mudroslovi národu s/oyanského ye
'Óřlstovich" a v nich si teď spo/u /istu-
-ieme. Opravdu, iak časová ie ta stará
moudrost! Jen čti:

,,ZIý člověk, když sám hyne, rád by
celý svět zahubil."

Proto: ,,I dobrý časem pláče a zIý
skáče."

A!e: ,,Pleva zrna nepotlači"; ,,Vlk
syou v/asťní kůži plati"; a ,,VIk od-
pláče nakonec i ovčí slzy."- 

Ovšem: ,,Kdo chce hada umořiti,
po htavě ho musi bíti" a ,,Svorně
á společně přemůžem i čerta koneč-
ně" - neboť,,Jen kadidlem čerta
nezaženeš."

Nejsou ta příslovi velmi poučná?
Nebo iiná:

,,Huba neni chlév; nelze zavříti."
,,Aby všem ústa zavázal a zašil, mu-

sil by mnoho plátna míti,"
,,I nevolník má iazyk volný;'
,,Kdo se sám nezhyzdl, nikdo ho

zhyzditi nemůže!
Neisou poučná také taková přlslovi

'o tom, iak a ca
i jiná příslooí, n
soudilí naši praol
o jisté dipIo,

,,Z cizí kůže s,
men kráií;'
o zech<lvání

,,Já tě neodřu,
o velké hubl

,,Chlubil se če
opanuie, a bůh n,
nedal."

,,Prázdná bečki
sťoli."

,,Pes štéká, ale
,,Dechu málo a

a iak skonči
,,Co mu pIate.

v něm velký hla
,,Co od čerta

k čertu odešlo."
,,Kdo za cizi

ostíižen domů p,

,,Kdos ukrutnt
o svou hlavu."() praoém a
telstoí:

,,Přitele pozná
tebe vic, než něc

,,Kdo mne lon
neni mil."
o uskroyněl

,,Snadno s pln
kázati,"

lůod* Ig len reílello! |e tat pon lý]

<D

rotrara! zar
netrefill

f7
/_il\

neYl,
nač re dlíve

ten'grotellní tc,
|e čírlo plo tebo.-rl nchll až poton.



,)DNY USMERNUJE SPORT

w

ll c H L É v.
l mluví? Ale čtěte

.příklad o tofrl, co
l
acii:
snadno široký ře,

ml ru
n mi kůži dei;'

, že všechen svět
ani nad svini vůle

,zvučI a plná ticho

měslc nerant."
ludy veliké;'

,.velký hrad, když

řiš!o, zas vždycky

lnou dochází, sám
:házi!'lo mravu, óoi se

'aIešném př á-

pravého, miluie,Ii
tvého."
bil, ten i dnes mi

':
n břichem o postu

O charakteru v těžkých do,
bách:
..Neoadá snih, aby zahubil svět;

nýbrž'aby každé zviře okázalo stopu
syou."
O š p atný ch t ádcí ch:

,,P'anská kuchyně každému nesvěd,
či;,

,,Kdo si panskou lásku chváll, čimsi
neiiistým tě šálí;'

.,TÓ nemohla být ovce, co se
s 

-vtkem procházela."
,,Zproněvěřilému nevéř!"

o usměrněnt:- ..éi^ dudv nadmeš, tim hrail"'j,kio ," 'v panské práci._přetrhne,
néŽ,asluhuie, aby mu zvonili;'
ó--r.m ě íně-n é l i t e r at uř e :- 

,,Od desky do desky a mezi tlm
třesky p/esky."
O,,čis titet I ch národ a":- 

,,ijato se h.. . . do tance a ieště sl
boky podepřelo."
O pravdě:

,.Ohně nelze upáliti, vody utopitl,
věiiu udusiti a piavdě zahynouti"'

To ie iedno z neistarších českýc}
,ririoií: úšemne ie' zaznamenáno .iiž
iá'iu- iiaž a iiž iu ie přidáno: ,,iak
staří říkali". Jsme tu tedy opr.avdu.

ioarc hluboko u kořenů české.lidové-noúiroŠti. 
A z ní se, synu, učJ

toneěně raáou, tat |o rrcnctlú

Ýrot

..rert

bý tc leudělal tdy,
tady nebyta vcdal

ólo§,

,.a* ^:

-"\'-'\ 1
-\ .^.

!ch1,9 |. nl pělní rpcr$



I{níní

[íO[ililgní raníg f,.
Cowboylló povldta" - ll.pl!l Dlonr.

Prudké talřesgní ramenem vyrušllo Toma ze spánku. Blesku-
tycňle sáhl Pod hlavu, kde nikdy nechyběly dva těžké colly, ale,
oslfý hIas, velící:,,Ani nehnout a ]ucé vzhůru!" za]azil jeho
Pofiýb v půli a dva černé otvory, ozáiené nalou el€klíickou
rvítilrrou, přiblížily se až k jeho o,bličéji. zdvihl poslušně ruc€
a pálral v čiré lemnotě po rušiteli svého s,pánku. Ten mu ale
nedopřál dlouhého času na ,pozorování. V zápěií syknul nový
povel: ,,Vstát a připažil!" UčiniI tak a již cíiil, jak.se mu §myčka
lasa sdrhuje kolem ra,men. Teď teprvé Zpozoíoval, že ho asi
přepadla calá llu,pa, neboť viděl, že jeden na něj míří, druhý
9vítí lampičkottl a tíétl ho poulá od ramen až ke kotníkl]m. Nó-
pja,l pevně svaly na pažích, íozláhl pěstě poněkud od sebé a
laklo ,přiPraven dal se lrpně spoutati.

Po{é ho, posiavili do koula - lěm, kde při spaní měl hlavu,
odstoupli od něho na několik kloků a p"ávě v té chvili rozžala
se ješlě jédna svitilna, Teprve V tomlC vojím osvěllení pozo_
íoval, že ho rpřepadlo vlastně šest chlaprků, Ale do tváře ne"
viděl nikomu, neboť všichni měli stejné černé širáky na hlavách
a ctlouhé čeíné PIóště, spadající jim až na boty. Vypadali v tom-
lo ustrojení iako mexičti bandiié, čemuž zase ale odporoval pří_
zvuk jeiich hlasů o čem se v šeru íadili nepoznól, nebof šeptali
velmi tiše. Také se o to nezajímal. Nemohl oče,kával nic nepšího
a nic horšíhó než smíl. A zítra měla přijet Anita. To právě ho po_
vzbudilo k zouíalému,podniku. Využil chvilkoVé nepozoínosti
plslolní,ků a počal horečně, ale obezřele kutili na svých poutech.
smíštil napjalé pažnl svaly. stiskl pevně dlaně k sobě a límlo
slaíým známým, ale slále stejně púsobivým líikem dosáhl toho,
že se ,poula značně uvolnila. Pak ie jediným lichým pohybem
3etřásl až k zemi. V následující vteřině už se bléskurychle sehnul,
vjel ru,kamB pod svůj plášf, který si mísio polštáre schumlal pod
hlavou a n€ž !e ,překvapení násilnici vzpamatovali, už se na né
lkle6ily obě hlavně jeho cottů. ,.A teď vy rucé nahoru, všichni
a hBzky rychlg, řt€bo z Vás nadělám cedníkyl" zazvučel jeho ve_
3elý hlas línou. Jedenáct paží vzlétlo bIeskurychle do vý§e a
opu_štěným rančem se rozlehl třésk výstřelu. Jeden ze zakuklenců
ryclíle zvedl l druhou paž,i a, jen,mriutě zašil,ha,| okem po íevol-
v€.ru, ,k|e]ý mu z ruky vyróZila kule z Tomova coltu je§lě dřlve
než jej vyláhl z ipouzdía. ,,Řekl jsem, že budu stříl€i, a Já n€-
mluvím na planol" valoval je znovu Tom. .,Teď hezky vytáhněte
rvé bouchočky, otočt€ se a hoďle id 'ta sébe, sem 'ke'mně do
,kotrtal Raz. . . l" šesl mužů neocho,iňě ale, íychle se otočilo, pak
vyňa,|lr a po{.lzdéř revovery a hodili mu je k nohám. Tom lkóčll
ke slolu, kopnulím jei převíátil a vytvořil lak mezl nimi a sebou
p,rlmltivní BlÉ účelnou hradbLr.

v ná9ledující vt€řině rozsvítil rvojl 3vílitnu, visící mu na
Prs.ou, ?.osvětlil tmavou o nehybnou'skupinu. A právě včas,
n€boí ja,koby lo tušili zhas|,l své'dvě |uceídičkv. ktelé dosud za-
l6*nutě drželi v rukou, svíllce jimi kamsi whfiru, chíáněnl na-
Prillg, lmou hodlali znow přepadnout přepadenóho. Tom byl
ale př€c6 jgnoq o vl€řinu hbitéjší a prdto 'musell zage rlrnoŮt
nehybně v jalnó záři jďlo lucerňy, drŽeni v šachu dvěma orlře
n!óitými, colly, namířenými stál6 'na jejich záda. Mžiknutím okate m,ladý r&tche.,převědčil, že vš€ch dvanáct ieiich bouchačgklBlí mu u nohou a chíáněn siolovou hradbou'pied nenedólým
přep&dem pěslí nebc nožern, zavelol: ,,Tak už rirůžete dátl rutedolú o oločlll sel" znalelný ,povzdeoh úlevy vydra,l le jiml pmo.u.6 lgřazenl v řadě jakó Ýojácl vzhlédll li něinu. V ortŮm
lyilu Jeig._lu.96.rny rýsovaló 3o šeit célkem no právě nesympi-lkky vyhlížejících obličejů a3i lak 3léjného siáií. ,,Tak có liúYltstnó se mnou zamýš|e|i, he?.. tázal sé vesele, pozoruJe byitře
fsťí l3*:. 

pohyb.'.,Ni c." zavreei'm riuiě 
- jřó -; 

;ňT,.- l;iř
__ l,.T".k, íilc. a pro Jric a. ra nic se ruší pořádný člověk ze spaní,po{r!ó. 

].a,|El _q ďríož.uj.q boucha*ama,_ éo? A k_do vla§tně J;te?.'
_ 
(.nvlll tlv.lo nlpJotó ticňo, V§ech šesl .muŽŮ mlČelo a Ónl re

rr€hýóalo.
_ Konečně rl ied€n z nich dodal odvahv s zvol6l: .,Hel9ď.

lfrgv_ej ty tvoJe bouóačky, déj nám § náše a ousí ňilr. Vvivzletali.lsmg. ie už dosl a teď uč músíme na ťlar, aoy rrtin
llo(rj6l. Musell bychom pc* do Píaňy pěakyl.'

Astrologická poradna.
Řídí Mme. Josěphine.

Na nesčelná pí6ní z řad našich čtenóřů zahojujeme
astrologickou porarlnu. K jejímu řizrní jsme ziitatijednu z nejznómějšieh osobností Novó lJi,ropv_ Mrne.
J9.čphine. Dnes přinášíme jcji první před-^ ď odpo-
Ye(u.

Měsíe únor bude ve znamení skopce. ploto to
s námi pťrjde s kopce.

.?y. ,.,]VI o r a v á k": Mléčná dráha nebyla dosud
nikým okupována.

Zn. Silvestr": žádále nás. abvehom vvčtli
z hvězd mud vašeho falešnólro chrupu kierý vám imi-
zel v noei z 51. prosinee na í. letien Dló naklonění
Yt,rrušina ke kruhir Saíurnově |ze soudit, že vóš chrup
leží r, kanáIu v ]líiehalské utiei. Budete-li pilný, mů'-
žele ho opětovně získ.ati.

. Zn, ..Yl,stč,hovalee": K eestě do onoho světa
není třcba ani aíidavit ani devisového povo,Iení.

?". -Z_v_ř,d a r-_Ý": Tvrdíte. že je ve hvř,zdáeh. prď
v4m prtivě pražsk{ magistrřit přikázal zuiř.nit
název vaieho r,írobku ,.magica laíerr,á" a obraeíte se
nrr nás sr. žódostí, abý"i,ó,,r-i"i" ienaá,, 

"tiá.r.iiÍ. 
-nÓ:

lttržel vánr mrt.sinre stlč.|iti. žt navz.tlor1. na§enrrr zkou-
miirrí hvč:zrl osmi a_strílními způsoby _se žúdnÝ drivtrd
lolroto opatřeni neproievil. Všem naiim čtenóilůnr nak
mrižg lenítr přillatl sloužit za dúkaz" jak nestrairná
Jsoll lrase ba(lilnt.

a
Meeenáš: Jak _můžou, chlapq žebtal, když mají do-

cela zdravÝ ou,dv?
žebrák: ]\eli,bójí mvslit. jemnostpane, že si k vů}ijejich ,pěťáku zmrzačím hek^nu.,. vc.

a
N.a rhernim úřa,dó se_ptal jeden: A pojis,tkv §e, pro-

sím. mají íaky přihlašo,ratí
Jéjej, jak by ňc,..
A oupínače taky? 

. ,*

= 
Dng§ je fudšněji, ne.žli_včera, nezdá se ti taky, že

vzdueh je o mnoho čerstvější. než včera.. ?
- Jakpak ne, vždyf ten věeia byl přece včerejší. ne?

vc.

- Víš proč má kůň na 3ošo §y. Yáclava uzet
na ocase? _ ?|? -- Aby ev. Václav n€zapoměl. že nemá dátt
tthynoull nám nl budoúcím. ,,íI4 padouchu! Yrat wů7ě m.ou ženu --moji pádnou pěsí!"

U VYsílÁčE.
nebo vcílíl
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Sportem a kamarádstvím
překonáme těžké doby.

Kamarádka MÁJA HOLQUBKQVA, nyněiši náčelnice TAS, tranpuie a pěstuie
lehkou atletiku vlce než 12 roků. Jeií dlauholeté zkušenosti přispěly nemálo
k dobré spor(ovni pověsti TAS. Získala si zásluhy o dobré uplatněnl děvčat

v trampském sporíu, vyhledali jsme kamarádku Máju a požádall it, aby nám
řekla o výsledclch ženskélto trampského sportu a ieho perspektivách do bu-
doucna, -ifš_

utkáních na dráze a u mistrovstvt
přespoln{ho legního běhu. Pořádaly
jsme běh ve Stromovce. Závo,di,ly jsme
v chodeckém mistrovství trampském
a v mistrovství rep1bliky.

Tedy činnost dosti boha,tá.
Jaké zkušenosti lsi získalaP
Jeden čas ,se říkalo ,,hnusné tramp-

ky" a ještě dnes tak někdo smýšlí.
Myslím, že každý, kdo viděl trampské
atletky v óirrnosti, soud,il jinak. Kama-
rádky §e podřizovaly dobrovolně
sportovní kázni a ,disciplině. Zájem
celkrl zdraví, tělesného a duševního
rozvoie, zdravého soutěžení bez pr,i,
madonství - to bylo hlavní, co roz,
hodovalo a čemu se v ženském tramp,
ském sportu žilo. Stat,isiiky výsledků
po,tvrzují, že kamarádky tvořily vel,mi
aktivní a důležitou složku trampského
sportu..

Jaké máš naděie do budoucna?
Zdravémur kamarádskému sportu

zůstaneme věrny stále. Jedná se to,
aby se TAS sloučil s čsl. A.A.U. Po,
važuji to za správné. Byl by tak vy,
tvořen ještě větší celek. A z množství
vzroste 1 jakost. Věřim, že naše slou,
čení by bylo ve|,l<ým přínose,m k roz-
voii ženského sportu. Je ovšem nutné,
aby Unie přestala býti tou koženou,
někdy i byrokratickou Unií a změn,ila
z části své řády. Myslím, že náš pří-
chod do Unie by znamenal osvěžení
i v tomto směru,

J,sem pro sloučení. ate s přáním, aby
i v Unii bylo každému bez obtíží
umožněno uplatniti se, dle jeho sohop-
ností a aby i tam byl iako dosud u nás
vyslechnu,t každý hlas a amizelo pri-
madonství a n,profesionalismus". Pak
abychom i tam měly aspoň takové
technioké podmínky (měly jsme zimní
tělocvičnu a Stadion) jako v TAS.

za téchto okolností bude sloučení
zdrayé a správné. Je třeba udělati
konec rozdílu mezi registrovanými a
neregistrovanými atlety a atletkami.

Věřím, že pak budeme s daleko vět-
ším úspěchem pracovati pro rozvoi
sportg zdravl, pro rozvoj kamarád-
ství. mládi, sebevědomí, síly, jíž tolik
potřebuieme. abychom přečkaly dneš-
ni těžké doby a mohly přiblíži,ti lepší.

S lakýnn pocity můžeš uzavřit bl-
lancl ženského trampského sporíu
v uplynulém období?

Již v r. 1937, v prvém roce činnosti
TAS vedly si trampské atletky velmi
dobře. Na m,imořádné valné hromadě
na podzim r. 1937 jsem mohla podati
u,spokojivou zpráyu. A pak to šlo vel.
mi dobře ,i v roce minulém.

Měly jsme přes 50 lehkých atletek-
závodnic, asi z l0 klubů a osa,d. Jejich
kvali,ta vyni,kla nejlépe na mistrovství
lehké atl,etiky. ženy obstály výborně
ve všech discipl,i,nách. V prvním roce
se jen běhalo a chodllo. Loni se již zá-
vod,ilo ve skocíclr, vrzlch a běhu pře.
kážkovém,. Pomáhalo .nám hodně, že
jsme dvakrát v týdnu měly k dispo-
sici Strahovský,stadií,n. Kamarádi
ná,m chotně radill a pomáhali, zejmé-
na ti, kteří se zúčastnili již po dva-
krát,instruktorských kursů lehkoatle-
tických. Myslím, že je možno íIci, že
jsme dělaly vše, v rlaných možnosteih
k rozvojl ženského trampského sportu.
Dělaly jsme hodně pro propagacl leh-
ké atletiky a naše děvčata ,se ztlčast-
n{la téměř všech propagačních podni-
ků. Běželo se asi 30 běhů přespolních
a lesních. Braly jsme rlčast na klubov-
ních přeborech a m,i,strovstvlch. Ne.
chyběly jsme ani v meziklubových

' Představuteme tlrku lyngla. |ed-
noho z neiznáměišlch tamprkých
pracovníků, dobrého pracovníla a
duševního vůdce orady údoll Raků.

Zprávy llampského atletlc-
kého svazu.

Schůze: Každé pondělí v Fnaze fi.,
Divadelní ul., rest ,,U Neuholdů'
o 20. hod. Jednotel: Boža W'olf, Pra-
ha )ill.. šubrtova 2, tel. 5L1-05. _
Irampský atletický svoz uspořádá 2.
ún<yra 1939 v Praze II, resí. ,,U Neu-
holdů' o X}. hod. r,ozdávání cen
z chodeckého mbtroy§tyí čSR" kte-
rv bvl kmán }2. října 1938 na vo-
jerrsken stodionu. TAS. vyzývá též
kamarádv. kteří dosud nevvzvedli
své cený 

'z 
trampokého atleÍiekého

mistrwství, dóIe všechny kamarády,
kamarádky a příznivee trampského
sportu. aby se na tento večer v hoi-
ném počtu doetavili Ystup ,libovď-
ný. - Technická konise pro běh a
chůze se koná 23. ledna t939 v mísL
,nostech TASU od půl osmé hod. veé
Dostavi se: Kam. náčelníci Klika a
žofka. dále Můller, Yeselka, Stád-
ní,k" Růáčka, Jeřáb, Pilc. Kďí. Ku-
žel. Pavlíčelr, MŤňák. Fojtft. Řehál
Holoubková, Ctibor, Tyngl a Erben.

Propogační přespolní běh TA§U
ťň 12. únors 1919.

TAS. při,pravu,je mohntný mani-
íestační běh pro muže, ženy a do-
rostence 12. února v Motole. Kama-
rádi a karnarádky. dokaáe sÝou
íčastí sflu trampského hnutí. yyá-
dejte si proposiee u ka.ma,ráda jedna-
tele.

TAS. dryoruěuie účasi na YI. ce-
lctátním ivžařském hlídkovém á-
vodě br,anňcti. který se koná í.
únmla 1919 v Novém-Městě ,na Mo.
ravě. Délkn hatt 25 km, pro dorct
a iuniory 10 km- Přihláškv nejpoz-
děi,i do- 91. ledna do sekretariátu
Svázu důstoinictva kaha II. Ná.
městí Petn- Osvoboditole, šteífuL
lrův dům"

b.

b



Tramp Strpna ll.

Albatros oede trampskou
, tabletennisooou lígu.

S výjimkou 5 zápasfr hy,
la již ilohrána prlní polo,
vi.na tramorské ta,bletenrli-
mvé ligy. Vedení mají ny,
ní dva soupeři, kteří se
v něm siřídali ;po všechna
kola - Ál,bador a Ar,senal.
Mezi nimi se asi také roz-
rhodryre konď!ý boi o prl,ní
nís,to, neboť mají nriskok
čtvř bodů pfud ostatnírni
tlirtbv. Joden z vel,ikých
,íavori,tů I,oM postrrpně od-
pad,l až nl 7. unírsto.

Yýsled&v aápasů 9. kol,a:
Slunďní vrch-LOM 7 :2,
§lunďní vtch.RAC 1:1,
ábador-RAC 6:1. SOE_
Styl 6: l.

Pořa.dí v tahulce: t. Al-
bador íó lbodů, 2. Arsenal
t4, 3. SoE í2, 4. RAc t0,
5. Slunďní vrch 10. ó. A.
C. Praha & 7. LOI!í 8, 8.
I1dolí Raků ó, ,9, Styl 0,
10. ,Svítání 0.

Te skupině B byly již sc-
rámy zápasy l._4. kola. !'e-
dení má nyní os. Que [lie,
která dosud ueztnatila anijodiný Ďod. Camp cluř;
sctatc'hoval všech,ňa svá
u.tkání. takže ie}o bodv
budou' rozdělený .bea bojÓ.

Výsledky: Que Rie-Ma.
raňon í :4, Que fueJam-
:bus 6 :3, Bambrrs-Praha
VII ? :2, Pepek-P.sohl,avci
5 :4, Fepek-Pr-aha YII.8 : 1,
Maraňon-S. O, ,R.acků 8: í.

,Pořa,dí: t. Que B.ie t0 bo-
dů, 2. T,rK Pepek & l. Pso-
tr_lavoi ó, 4. Bambus 6, 5.
Maraňo-n 4, ó. Pra,ha VIÍ. 4,
7_. S. O. ,Racků 2, 8. Kamp
Ctub 0.

ldrrrlení l?rnrPttýGh or.d !orc.' šovlle (3.1.0.1.}.
lclo tdr.řonl brlo ulvoleno.tl pled t0 !e§ ncÍlml oehtcrtl.

rrrl lanarády tlnou. tovltem e
Donon. zr doDu rvóňo llrolr
P?oda|.|o čelnó rrrůnv llto G.tótrqnpsró hnutl. Dncr'li oúr vcltOl hodnč plrr dvl itovtu te.
nrrúdú a lónaródot rc rirchot.d t ololl tcnclovt.l _dner Próra__n.|!og nc|ropttpcr|ry vo 3lOl. Ínctý rrpc.

manc n. lcrnarádslvl ! dó přád.
no3l h!šleř6ní. l(lucl. ňo'}Y,
dlíve věrnl lamarádl tg dner
rotděluit no jakósi dYě parly r
lnařl .e vymyrllt nrvrárom důYo-
dv k nevrallvorll.'Ploč by lo nemobto být |.ro
dííYg? 

'silo 
v |ádru viichnl dobřl

t.m.ródl, |tme lrampovó a po-
dle loho musíme lalé |ednall.
Á lo l.mrlád3lrí musí oPěl motl
nóml vyrůrl. lrmrrádalvl 3o 3my.
rlom Plo spí!Ýedlno3l a pro vrá-
jemnou pomoc. íamerádrlvi rc
tdíayým humorem l lmíchem.

Blír1 .o vllná hrom.da 3ToB.
la mucl býll nernltem, od nětl
opól budoma vllchnl rpotupraco-
v.l; tpívrl a ,mái tél Prvnl l to-
nu vvbírím. 'prvnl t lomu Chal
pll?olitl rulu. lleba le n63U lél
ilnu na dnclních pomlre:h. Chci.
.býGhom byít opčt Yo|llou vor€-
lou lrlllpalou ]odlnou 

'!lodlívr. Honra.

PozoPl
Oreda ,,údall §porú" vyplru|eyollloú soutěř, |e|ímt účelem |evyhl€dánl vhodné dívky Pro

osadního rh6rlra, tl€rý YyhÝolu.
ie, žc rl dú inrerál do ,ubíit,
.,§ernámenl", Dlvta nutí býl ra.
ručeně len*óho PohlsYí, vylilbe-
nýCh mlavů. obetna|á U přípíaYě
íalslýclt nápo|ů vleho druhu,
věrn_á ale temporlmonlní, přl
čeml re llode dŤrrar na r6ple.
rontrllyní vrhled a llasitu tvarů.
Uchrreč}r hlattel se n! adre3u!
§ierlí ..údolí §porú". tíebtín.
PF, llelvollce, lrolllnoc .,U Do.
lellů". Píremoé l ú.lnr n.bídlý
vílány.

Redakce oznamuje, odpooí-
dá, ogsoětluje.

Slará Řeka: Promiňte. že
váš o,brázek neh1,1 oiišič,n,
nelze iei reprodúkorat.

SOB: Mnňáskor,ó závody
v zamrzló řece j.sou hezká
věc, ale zamrzlý sní.mek ne.

, Polanka: Tři snírnky ne-
lze ,. reprodukovat, n'blsou
oostr JasDé.

Hoši z Barthelm.essu: Se-
stavili isie nám vlastně ce-lé čís,lo TramTra, mnolro
jsme si uscho"r,ali pro příště.

C 2í: Ozvi se'
Ostraoa: čekám na slov-

níčekaobrázkv.ypraze
jsme již kanar'áda S. ne-
zastihli

AKusllcxÁ ZÁHADA!

NQ|vío Ir I/ U It II prý
tl&,dérá ŠnPTANÁ

propága,rrd&.

llílov}arb|*u. l ':
K. Němgc.

vodorovna: t, Dámské nádheíné laty; Prvá čárl tr|ortl; čósl
střechy. _ 2. Slavného ítan,c. vojevůdce; původce §kladby. _ l.
slarý poPuláíní šlágt; Plíttroj€k; biblická hoía v Armonll, - a.
žen§kó jméno; bezcilný; bývalý ííancouzský politik; skuPinó ně_
kolika veršů. - 5. část koupelny; pledložka; slupeň; lvaí po-
dobný elipsoidu; cllosloťc. údivu; mohamedánský bůh. - l.
Muiské iméno; (lid,) obíE, Vleptaný kyselinou do kovová desky;
a pohyboval se vzduchern; pocit prázdnoly žaludku; lurecká
rnužská jméno, - ', 

E9yptský bůh rlunce; druh kohoula; drahá
díevo; znočka kapes1}ích bateíil; latin3ky',,avšak", _ l. Mulské
jméno; valulní zkíatks; (obř,) osoby holduilci kaílám. - '. 

slo-
vensky ,,jak"; druhá ěúsl le|anly; žl. - 10. Pukónim; značka
mouky; neznavill. _ ll. §ouhlásky ,,roty"; váhám; známá óulo-
mobilová díó,ha v N§mecku; vlnul, vil; zkíatka murského jm{rra.

- l2, ]ugosláv§ké mužské iméno; oJómej; noslm na j6dno ml3lo;(š:s) letopis; č9ská l6ka. _ tl. Německy,,březen"; (á-ó)
p|.ošná mira; Pledslavený klášte]a; mužské jméno; zklatk! svo-
bodné žerry; podivení. - ta, Dobrá 3klizgň; vícts, vjezd; měsio
v ltalil; omolala. - t3. Na je chernická značka...,; město v syíii;
měsíc v íoce. - tó. lids,ko§t * nota; 

'imový 
h!íec. * t7. ílctl

a porlc*rí čó3t tsrGnlr.
§vllle; A) úpis, pís€ín,né p?ohláš9ní; značk! vallča petíó-

lejového. _ B) Duševní rozpo,}ožení; voda Při 1000 C; mlóčný,vý-
robeK _ C) čásli těla; dětský nápoi; přlmiouvej (te). - Dl čó§l
jeviště; lotyšská mince; čislo; vyzdíváme. -:' Vvchov.lelka
dětl; ne3ečkala; línovnlk. _ F} Pobidka; ,,k" íoneticky; pore-
pt6l6; souňlá§ky .,rubu"; italsky .,Jed€rt". - c' ch6m. značka
lelluru; latinsky ,,umění"; přitulovánl; (e:ě) nómecky ,,mlslo";
řimská 1. - H) Druh 

'óby; 
donucuii; védoucl klub naší ligy v ko-

pané. - chl ciři ínuž9ké Jméno; hlor kozy; (obr.) mládenec
z pec6 ofinivé. - ll Nosítka pro mítvoly; ío*ovBt; pařížský lupič.
- ') 

Přenálel my§lenky na papír; lvdr slovesB ,,otevřlii" se;
dobrá káva (íon,). _ x. žá* oktávy; řeka v Rusku; latinsky ,,Po-
dobný". - 1' Nóléval; značk. č.€. ciigaret; lesni i zahradnl plod
(5, p ). - lí} sa,mohlásky ,.tety"; nečistota; nástroj užívaný pli
lovu Velíyb; ,,my" ve /t. p.; člyrruký 3savéc. - lf) oslavná bá.
seň; popěvok; Pottoří v svril; chemická zndčka cínu; chemlcká
znóčk6 día§líku, vodiku a lodu. _ ol Město v luíecké Almenil;
olvoí v zemi; směneční ruko.imí; díuh obill. - Pl chalgrubrlen-
dúv spis; ruská řeka; ná§ep; kíedil. _ Q) lnačka 

'itnó 
kávy;

rnlrovol; konséťvuiete maso kouřem. - ll Vábila; mela; opilý
člověk. - s' o3trov v Ticfiém oceóně; obyval€l §'ov€mkóho
mé3lr.

?omccnl 3loY.: r' Uno. _ í' slírrlll!. _ ol Kars.

Tranp te ulš.
Plšte l

Y Prare dne 20. ledna t939.

ÍlAMp, ČrroPlr pro trrnPl'€, c.rnpino, canolrliku, lPcít. kulturu Vůb€c. lídí r€dakční k]uh. ]€dnotlivé čl3to 1 l(č. Mriirel. Yvdavalel. EoPoYédný ..<lltloí_ 
'otet_Cinyb_urg 

,Adre3r Redckie a ,dmini3tí6ce. Pr!h. ll., Kaílovo nóm. č. ró, - Titkne lmpleria, Pinha'll.,'Karlovo
nám. č, íó. - Dohlóoacl polt. úlad PraÁl 25, o poiolent r riiilni no,iiňóvyin ihsmei iatáoánc.
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Protím, mně ulír,'papoulel. l(dyby ]

ho chyrili a odevzdali a on rnad mJu-
. Yil lak nebo lak, nebo nadával,'tat

prorlm, račte vrít důtkliyě rra vědoml,
, le |eho míněni noni nioie minóni ! -


