
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicago Tribune 
5th July 1920 Chicago, Illinois 

Mafie vyloupila banku. Zločinci pronikli 
kordonem střílejících policistů! 

Nezávisý deník vydává Mc’Mentholy Corporation Inc. Chicago Tribune vychází denně podle plota. Šéfredaktor: Phil Mc’Mentholy. Vyžádané příspěvky zásadně nevracíme. Vytiskly 
Mc’Mentholyho tiskárny Chicago. Vyšlo v nákladu 20 ks. 

Čtvrteční 

Inzerce 
Vaše inzeráty můžete 
podat osobně v redakci. 
Cena $1. 
Slušné děvče z dobré 
italské rodiny stále hledá 
pohledného, vysokého a 
černookého chlapce. Zn. 
„Ohnivé sicilské léto ve 
dvou“. 
Slušné děvče, zavolej 
nebo napiš na 737718799. 

Redakce Chicago Tribune 
stále hledá nové talenty na 
post redaktora eléva. Zájemci 
hlaste se v redakci u šéfred. 
Phila Mc’Mentholyho. 
Redakce Radia Chicago 
hledá mladé nadějné reportéry 
pro reportáže. Zájemci hlaste 
se u Phila Mc’Mentholyho. 

Cena $1.00 

Pašování neúspěšné 
Dne 3.7.1920 se policie města 
Chicaga koukla na zoubek velkému 
pašeráckému gangu. Na místě, kde si 
pašeráci měli vyměnit zboží však 
tentokrát na ně čekaly policejní týmy. 
Bylo zatčeno mnoho pašeráků. 

-Jack Bush- 

Dnes dopoledne otřáslo 
Chicagem několik výbuchů. Jde 
o největší organizovaný útok na 
banky v dějinách Spojených 
států. Mafie naplánovala 
hromadný útok hned na několik 
bank současně. Policie byla 
zpočátku zaskočena, avšak 
rychle s vzpamatovala a pod 
vedením Andrewa Sanda 

kordony policistů obklíčily 
všechny čtyři přepadené banky. 
Zločinci však nebyli žádní 
nováčci a dvěma skupinám se 
podařilo prorazit kordony 
policistů a utéci z obklíčení i 
s pěnězi. Jedna z band pochází 
z Depa Townu. Náš redaktor byl 
při tom a podařilo se mu pořídit 
fotografie přímo z místa, kterým 

několikačlenná banda zločinců 
prorazila.  
Bandu vede jedna 
z nejnebezpečnějších žen 
podsvětí Denissa Marconni. 
Proslýchá se, že má ochranku 
složenou ze samých svalovců, 
má ráda kyselé okurky a 
nesnáší swing. Co je na tom 
pravdy se našemu redaktorovi 
bohužel nepodařilo zjistit, 
protože celá banda naskákala 
do rychlých aut a zmizela 
v oblaku kouře a za zvuku 
výstřelů. 
 

Našel už svou pravou 
lásku? 

Francise Owena už každý dobře zná z 
vysílání rádia Chicago, kde si podal 
inzerát, že chce najít ženu svých snů. 
Podle fotky by se mohlo zdát, že už ji 
našel. Avšak opak je pravdou. 
"Bohužel, žádná z přihlášených 
nebyla ta pravá. Všechny chtěly jen 
zbohatnout, ani jedna mě nechtěla 
proto, jaký jsem", svěřuje se 
zklamaný Francis. 
Dámy, co to s vámi je?! Nemít 
snoubence, určitě bych se také 
přihlásila. 
A ne kvůli penězům!!! 
Tak neváhejte a přihlaste se! Francis 
stále hledá. 

-Katty McDonaldová a John Black- 

Mikrorozhovor s kuchařem 
Jonáš: Kolik máte tajných 
receptů? 
Kuchař: Dva. 
Měl jste někdy ve své kuchařské 
praxi problém s dítětem? 
Ne, žádnou ženu jsem do jiného stavu 
nepřivedl. 
Jsou ty tajné recepty obtížné? 
Trochu. 
Měl jste někdy chuť s tím přestat? 
Ano. -Jonáš- 

Paní Ne, nevinná 
oběť policejní šťáry 

Dnes ráno provedla policie šťáru na 
Michigan Avenue. Policisté se chovali 
hrubě a neurvale když vyhazovali 
drahé předměty z oken bytu paní Ne. 
Na fotografii můžete vidět paní Ne, 
jak zoufale roní slzy nad rozsypaným 
majetkem. Musíme si opravdu nechat 
od policie líbit takové zacházení???   


