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Chicagská smetánka 
vyrazila do biografu 
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Pondělní 

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“. 

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! 

Cena $1.00 

Včerejšího večera se v biografu 
Essaness sešla celá chicagská 
smetánka. Byl zde k vidění 
dokonce i sám pan starosta 
Thomas Wright. 
Byla to velká událost, protože se 
jednalo o dobročinný podnik, 
jehož výtěžek by měl být použit 
na podporu dětí v sirotčincích. 
Sám pan starosta vložil do 

pokladničky, stojící ve foyeru 
biografu, celých 100 dolarů! 
Byli jsme u toho. Promítal se 
přírodozpytný film o životě ryb 
pod hladinou moře. Tento 
dokument je světový unikát, 
protože jeho tvůrce Frankie 
Slanetschek je průkopníkem 
v natáčení pod mořskou hladinou. 
Před ním se to nikomu nezdařilo. 

Útok na starostu Thomase Wrighta 
 

Krimi zprávy 
Včera večer zase paní Ne 
prohledávali byt, protože byla 
znovu podezřená z pašování 
alkoholu. Zase neúspěšné. 
 
Tommy Paulino byl obžalován 
za ublížení na zdraví malému 
chlapci. Naštěstí vyšel bez viny. 
 
Francis Owen je podezřelý z 
černého obchodu s akciemi. 
Obchodníci ostatních čtvrtí 
potvrdili, že je to pravda. 

-Jackob Cheese- 

Včera se v městě Chicagu stala otřesná 
věc. Kolem čtvrté hodiny byl zraněm 
pan starosta Tomas Wright. V 
nemocnici nám sdělili, že je ve velmi 
vážném stavu. Podle výpovědi měla 
ochranka starosty dvounásobnou 

převahu. I přesto se mafii podařilo 
jen s vodními děly ochranku 
Tomase Wrighta prorazit. Potom ho 
postřelili a utekli s kufříkem s 
důležitými věcmi.  

-Jack Bush- 
 

Tony Horror se skrývá 
v chicagském podzemí 

Našemu  redaktorovi se 
podařilo vypátrat, kde se 
skrývá hledaný lupič Tony 
Horror, vzdálený bratranec 
známého politika Tonyho 
Thrillera. 
Tony se ukrývá v podzemí 
chicagské kanalizace, 
hluboko pod ulicemi města, 
kde jí jen chléb, salám a také 
krysy. 
Náš redaktor s ním udělal 
rozhovor do Rádia Chicago a 
proto neváhejte a nalaďte si 
jeho vysílání v nejbližším 
pravidelném čase! 

Skandál! 
Francis Owen  

v objetí lehké děvy 

Ve včerejších novinách jsme 
přinesli zprávu a fotografii 
Francise Owena v objetí 
s dívkou z vyšší společnosti. 
To bylo v pořádku.  
Dnes pro vás ovšem máme 
skandální odhalení! Našemu 
redaktorovi se podařilo 
vyfotografovat Francise 
Owena, vracejícího se 
z večírku v objetí s dívkou 
pokleslých mravů.  
Jsme sami, komu se zdá, že 
pan Owen střídá dívky 
častěji než vlastní ponožky? 
Co si o tom myslíte?  


