
Redakční kruh Trnu:
LIDE ČESKOSLOVENSKÝ!

Po tŤístaleté porobě a sedmileté samostatnosti rozhodli jsme
se vydávat humoristicko-satirick1i časopis TRN pro náš národ
československ/, najmě Podkarpatskou Rus.

Protože to dtít už takhle nejďe, tak chceme oživovat náladu
mezi lidem.

Šuejk je ndš program.
Hoďldme vyplnit citelnou mezeru, která zejejak v literatuŤe

tuzemské, tak i v světovérn měŤítku krásného písemnictví
(a taky bychom chtěli vytlačit Bohumila Brodskfho i po-
všechně Elinor Glynovou jaksi pryč).

Budeme lacinější než fotbal, senzačnější než biograf, ušlech-
tilejší než boxmač ab.!,či zápasy.

K aš l eme  na  vše chny  l i t e r á r n i  c an c y ,

na konferenci v Locarnu a Klub za starou prahu, na Hinden-
burga a Anitu Berberovou, na ž|uté nebezpečí a Armádu
spásy.

Chceme:
aby slunce bylo popošoupnuto z rovníku nad' Prahu,
aby velechrám sv. Víta byl adaptován na mrakodrap
o 365 poschodích (étages),
aby cesta aeroplánem kolem světa stá]a 20 (slovy: dvacet)
Kč pro dospělé, pro studenty, vojáky a děti polovic,

a)

b)

c)
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d) aby se plivalo do plivátka a lle na podlahu a slovanskou
Rus.

Prohlašujerne kategorick1l : jsouce věrni zásadám praotce Čecha
(Altvater), vojevody Kroka a tňí dcer: Kazi, Tety a Libuše,
Záboje a Slavoje a ctíce jejich odkaz, nic nás nezviklá ani
o píď v našem názotu.

Aby nebylo napňíště nicotn ch pritek, nutno označovat
veňejná točiště

nikolíu:

njlbrž: - 00 -

I - HERREN

Potom tak2 douolte, abychom zdriraznili
Náš zákazník, náš pán.

Vol me: Kluci a holky, páni a dámy, čtěte TRN!
Protože:

a) v Trnu se jaksi soustŤeďuje veškeren domácí i světovf
humor, psina, švejkovina, fÓry, tendence, satira a kari-
katura. Pro každého něco!

b) Trn je větrací ventil světa, otevňen1i v Praze pro ČSR
a okolí.

A konečně: jelikož jsme byli částečně zričastněni na smě]é
Ioupeži u Riemera (Pňíkopy č. 94), prodáváme jedno číslo
(celkem 20 stran, l tňetina obrázkri) :

Za  JEDNU Kč
To koukáte, co?

V Praze dne l .  ledna 1926
S ríctou

REDAKČ*'o 
TRNU




