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Mafie zaminovala čtvrť Blackhill.
Mladý pyrotechnik položil život.
Ve čtvrti Blackhill to včera
vřelo. Vůdci mafie ve snaze
zvýšit nátlak na starostu
Thomase Wrighta rozmístili
na několika místech časované
bomby a zaslali radním města
dopis s požadavky na omezení
přílivu
přistěhovalců
do
Chicaga.
Starosta nám k tomu řekl, že
nehodlá ustupovat hrubému
nátlaku podsvětí, a povolal do
služby
veškeré
policejní
rezervy.
Desítky
policistů
včera v podvečer pročesávaly
dům od domu a hledali
nastražené
trhaviny. Celá
čtvrť
byla
neprodyšně
uzavřena a pohyb občanů ven
i dovnitř byl omezen, ne-li
znemožněn. Všichni obyvatelé
byli
evakuováni
mimo

ohrožená místa. Po několika
hodinách
vytrvalé
práce
policejního sboru se podařilo
objevit všech pět časovaných
bomb a ke slovu přišel
policejní pyrotechnik.
Mladý pyrotechnik poručík
Danny Ranger se toho dne
chystal zhostit svého úkolu
stejně klidně, jako každý jiný
den. Jako profesionál si
nepřipouštěl, že toto bude
jeho
služba
poslední.
Podařilo se mu úspěšně
zlikvidovat všech pět trhavin,
avšak při likvidaci poslední
z nich udělal zřejmě chybu a
zaplatil ji vlastním životem.
Rádio
Chicago
přineslo
rozhovor, který reportér vedl
s poručíkem Rangerem těsně
předtím, než se pustil do

Chicagský stavební odbor nařídil
demolici černé stavby: domu č. 23
Známý boháč Francis
Owen patrně zešílel

likvidace trhavin. V rozhovoru
působil klidně a vyrovnaně a
proto
si
nikdo
nedovede
vysvětlit, jak mohl takto selhat.
Pro policii Chicago je to velká
ztráta. Přichází tak o svého
nejlepšího
odborníka
na
trhaviny a - jak nám prozradil
velitel policie Andrew Sand –
Danny byl milý chlapík, měl ve
sboru mnoho přátel a bude
všem velmi chybět.
Náš list Chicago Tribune by rád
touto cestou vyjádřil upřímnou
soustrast Dannyho rodině i
jeho přátelům.

Inzerce
Vaše inzeráty můžete
podat osobně v redakci.
Cena $1.
Redakce Chicago
Tribune
hledá nové talenty na post
dopisovatele. Napište poutavý
článek a doručte jej do redakce
Chicago Tribune. Pokud bude
článek
schválen
a
vyjde
v novinách, budete za něj
odměněni vysokou částkou, až
$30 za jeden článek. Neváhejte
a pusťte se do toho a zajistěte
si
tak
vysoké
výdělky!
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. Pozor!
Vysoké výdělky – až $40 za
odvysílanou reportáž!

Známý přistěhovalec a zámožný proutník
Francis Owen, který se několikrát nechal
slyšet, že hledá pohlednou a milou ženu
za účelem sňatku, patrně zešílel. Při
návštěvě městských lázní sebou náhle
praštil k zemi a začal vykřikovat a
vydávat jakési neartikulované zvuky. Na
snímku je plavčice městských lázní, která
Owena pohotově zalehla, aby si neublížil.

Mladý novinář Jack Bush vydělává
velké
peníze.
Jakožto
dobře
placený redaktor Chicago Tribune
si přijde na slušnou gáži, která mu
umožnila vystavět si výstavní dům
v luxusní chicagské čtvrti Saint
Wood.
Vše by jistě bylo v nejlepším
pořádku, kdyby si ovšem Jack
Bush nezapomněl před zahájením

stavby vyřídit všechny zákonné
formality, zejména pak stavební
povolení.
To se mu stalo osudným a naplno
to pocítil dnes, kdy chicagský
stavební odbor vydal nařízení
k demolici páně Bushova domu. Na
snímku jsou dělníci demoliční čety,
chystající se právě rozbíjet zdivo
domu.
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