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Temná a světlá strana zákona
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Chicago hostí
pokerový
megaturnaj!
Včera v dopoledních hodinách
oznámil
městský
mecenáš
George Best turnaj v Pokeru,
který by se díky velmi štědré
finanční odměně pro vítěze
mohl zapsat do dějin našeho
města. "Již od útlého věku
jsem byl vášnivým hráčem
pokeru, a tak, když se mi
nabídla
příležitost
pomoci
svému
rodnému
městu,
neváhal jsem a podpořil tuto
akci", pronesl Best na tiskové
konferenci v sídle své firmy v
East Chicagu. Účast již přislíbil
taktéž vášnivý hráč pokeru,
obchodník
Thomas
Carter
nebo známá celebrita Patrick
Black. Doufejme, že se akce
vydaří a na čas zažene chmury
probíhající prohibice.

Dnes vám poskytneme podrobný
pohled na dva muže. Dva silné
muže, kteří ve svém oboru
znamenají špičku. Tito muži
nejsou a nikdy nebudou přáteli.
Neuvidíte je spolu sedět u
jednoho stolu ani připíjet si
společně na zdraví. Každý totiž
stojí na opačné straně zákona!
Muž, který reprezentuje temnou
stranu zákona, byl pro našeho
reportéra Phila Mc’Mentholyho
velkým překvapením. Našemu
redaktorovi
dalo
obrovskou
práci, než se k němu vůbec
dostal. Nejde totiž o obyčejného
člověka, ale o jednoho z vůdců
chicagské
mafie.
Možná si
vzpomínáte
na
článek
o
imigrantech
v prvním
čísle
našeho listu. Psali jsme zde o
přistěhovalci
jménem
Josef
Jedlička,
který
pochází
z Evropy, z Československa. Pan
Jedlička nám tehdy řekl, že přijel
do Ameriky
za obchodem, a
vyprávěl nám pohádku o tom, že
obchoduje sklem a chystá se zde
v Chicagu otevřít filiálku jeho
firmy Bohemia Glass. Byl to
dojemný příběh a my ho spolkli i
s navijákem a naservírovali ho
našim čtenářům, nic zlého
netuše.
Umíte si jistě představit, jaké to
muselo být pro našeho redaktora
Phila Mc’Mentholyho překvapení,
když se po měsících snažení
propracoval
prostřednictvím

mnoha kontaktů v podsvětí až
k jednomu
z nejvýše
postavených mafiánů a pohlédl
mu do tváře. Před ním stál Mr.
Jedlička a usmíval se na něj
stejně nevinně a příjemně jako
tehdy.
Nabídl
našemu
redaktorovi
doutník
a byl
dokonce ochoten zapózovat při
fotografování
a
poskytnout
krátký rozhovor pro Rádio
Chicago. Dobře si pana Jedličku
prohlédněte, vidíte jej na levé
fotografii. Je to velmi chytrý
muž, který zřejmě nejprve
dlouho budoval svou obchodní
firmu na dálku z Evropy, a nyní
přijel, aby se obchodů ujal
osobně. Prozradil nám, že
obchod alkoholem jde rozhodně
lépe než obchod sklem.
Mnozí z vás jsou nyní jistě
stejně rozčarovaní a nazlobení
tak jako my. Tak jsme se
nechali napálit! Naštěstí jsou
zde ale ještě jiní muži. Muži
zákona,
kteří
nesmlouvavě
potírají zločin a stojí pevně na
stráži. Těmto mužům můžeme
být vděční za to, že můžeme
klidně spát a nemusíme se ve
dne bát chodit po ulicích
Chicaga.
Ano, občas naši redaktoři
nenechají na policii - a zejména
jejím veliteli Andrewu Sandovi nit suchou, ale je na místě
přiznat,
že
policie
odvádí
perfektní práci.

Včera velmi úspěšně překazila
pašeráckou akci. A to díky
celému policejnímu sboru a
zejména pak díky veliteli policie
ve
čtvrti
South
Chicago,
Tomyho Paulina. Pod vedením
tohoto statečného policisty byla
odhalena pašerácká cesta, po
níž do Chicaga putovaly velké
zásilky alkoholu. Při zásahu
byly zabaveny tři nákladní
automobily naplněné alkoholem.
Prohlédněte si pečlivě druhou
fotografii (napravo). To je ten
muž, který nesmiřitelně hájí
zákon! Ano! Seržant Tommy
Paulino je muž na pravém
místě! Právě jemu vděčíme za
rozbití jedné z nejdůležitějších
pašeráckých cest. Velitel policie
Andrew Sand by měl být pyšný,
že má ve sboru takové muže.
Muže
neohrožené
a
vždy
odhodlané pustit se do boje
s proradnou mafií.

Inzerce
Vaše inzeráty můžete
podat osobně v redakci.
Cena $1.
Slušné
děvče
z dobré
italské
rodiny
hledá
pohledného, vysokého a
černookého chlapce. Zn.
„Ohnivé sicilské léto ve
dvou“.
Potřebuji odstranit policejního
velitele
Ondru
Píska. Najde se nájemný
vrah?
Dobře
zaplatím!
Tony Rocky Horror.
Redakce Chicago Tribune
stále hledá nové talenty na
post redaktora eléva. Zájemci
hlaste se v redakci u šéfred.
Phila Mc’Mentholyho.

Causa: Francis Owen
Vážený pan Francis Owen ze Sicílie
toto posílá všem čtenářům těchto
novin: Co se vylízal z kurdějí, tak se
mu zde zalíbilo a našel si práci, která
mu dostatečně vynáší. Na otázku „jak
se vám líbí ženy v Chicagu“ nám řekl,
že ženy jsou povolnější než by měly
být. Již dávno se nám svěřil, že se
skrýval před zákonem. Jak se mu daří
teď? Tak to se dozvíte v dalším čísle
Chicago Tribune od redaktora Jacka
Bushe.
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