
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicago Tribune 
13th July 1920 Chicago, Illinois 

Starosta Tom 
Wright zatčen! 
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Dnes v dopoledních hodinách byl na 
útěku dopaden teď již bývalý starosta 
Thomas Wright. Snažil se schovat na 
chatě v lesích západně od Chicaga.  
Díky perfektní práci policistů z okrsku 
Soltinosticks se Wrighta podařilo 
dopadnout. Byl sice zraněn, ale 
zpočátku hrozivě vypadající zranění se 
ukázalo jako lehké. 
Na snímku předčítá chicagský státní 
zástupce Mr. Perry Lasson Wrightovi 
seznam trestných činů, z nichž je 

obviněn. Je to dlouhý seznam a pan 
Wright si nyní posedí dlouho 
v chládku. 
Občané Chicaga byli zděšeni, když 
zjistili, že jejich oblíbený starosta 
Thomas Wright je ve skutečnosti 
padouch, který tahá za všechny nitky 
podsvětí a řídí nelegální obchod 
alkoholem. Je dobře, že se policie tak 
vyznamenala a v čele s velitelem 
Andrewem Sandem Wrighta usvědčila. 
To si zaslouží pochvalu. 

Naše redakce se 
s vámi loučí 

Milí čtenáři a je to tady! 
Dnešní číslo našeho deníku 
Chicago Tribune je poslední 
v řadě. V uplynulých dnech 
jsme se snažili přinášet vám 
přesné, vtipné a aktuální 
zprávy z dění v našem městě 
Chicagu. 
Věříme, že náš deník vám byl 
každodenní radostí, a že vás 
bavilo jej číst. Také věříme, 
že naše sesterská společnost 
Radio Chicago vám přinášela 
radost i zábavu a zpestřovala 
odpolední klid. 
Tímto posledním listem končí 
i naše redakce. Toto je 
opravdu poslední číslo a my 
jsme smutní, že již žádné 
další číslo nevyjde. Nebo… 
snad možná ještě někdy? J 
Zítra ráno si všichni sbalíme 
věci a rozjedeme se do svých 
domovů. Někteří z nás se 
možná už nikdy nesetkáme, 
tato místa osiří a přivítají 
zase jiné děti a jiné vedoucí. 
Vy si však vždy budete moci 
připomenout chvíle, strávené 
zde, v Chicagu 1920. Můžete 
se znovu začíst do našich 
novin nebo si pustit některou 
relaci našeho  rádia Chicago. 
Vše bude k dispozici na 
webu, na internetové adrese 
www.pskamenec.cz/chicago.  
O vaše poučení a zábavu se 
po celých 14 dní starali tito 
redaktoři a reportéři: Katty 
Mc’Donaldová, John Black, 
Jack Bush, Lucy KFC, 
Ivinson, Jackob Cheese, 
Kája, Doby a Mark Jones. 
Přejeme vám, aby se vám 
dařilo vše, co si budete přát a 
ať se zase všichni potkáme 
na nějakém příštím táboře. 

Phil Mc’Mentholy 
 šéfredaktor 

Včera večer proběhla na plese 
chicagské smetánky dlouho 
avizovaná taneční soutěž. 
Klání se zúčastnily čtyři páry, které 
předvedly několik tanců - Blues, 
Čaču a Waltz. 
Byla to vskutku nádherná podívaná 
a všechny páry se snažily zvítězit a 
získat hlavní cenu 200 dolarů. 
Zajímavé bylo, že zatímco pánové 
tančili v botách, dámy byly naboso. 
Přesto se nestalo, že by některý pán 
přišlápl dámě prstíky. 
V soutěži nakonec zvítězila dvojice 
Denny Marconni a Lorenc Owen, na 
fotografii první zleva. 

Tábor končí, ale můžeme 
se vidět i během roku! 

Náš tábor zítra končí, ale nemusí 
to nutně znamenat, že se s námi 
už nepotkáte. Naše skupina 
pořádá během roku víkendové 
akce pro děti zde, na Čermné. 
Začátkem podzimu je fantasy 
dřevárna s meči Dračí Město. 
V říjnu pak můžete přijet na 
Drakiádu, soutěž v pouštění 
draků. A na jaře, na přelomu 
dubna a května pořádáme tradiční 
víkendovku Zlatokopecká Horečka 
s gumpuškami. 
Termíny a informace sledujte na 
našem webu www.pskamenec.cz. 

Taneční páry předvedly nádherné show 

Vítězem celotáborové hry 

je čtvrť Soltinosticks 
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