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Starosta Chicaga 
Tomas Wright oznámil 
svůj úmysl ucházet se 

znovu o křeslo 
Starosta Chicaga Tomas Wright 
oznámil, že se bude i v nadcházejícím 
volebním období ucházet o křeslo 
starosty. Starosta představil své 
smělé plány. Slíbil zbavit město 
korupce, zatočit nelítostně s Mafií a 
zlikvidovat zločinnost. Mr. Wright 
ovšem myslí také na pracující, chce 
zajistit dělníkům lepší platy, a 
vyjednat pro ně lepší pracovní 
podmínky a mzdy. 

To je jistě chvályhodné a my budeme 
pečlivě sledovat páně Wrightovy 
kroky a budeme o nich ctěné 
čtenářstvo podrobně informovat. 

Nová vlna přistěhovalců 
dorazila do Chicaga  

 
Včerejšího rána dorazila do Chicaga další vlna přistěhovalců. Příchozí pochází 
povětšinou z Evropy a jejich osudy jsou rozličné. Zpovídal je náš redaktor Phil 
Mc’Mentholy, který byl při tom:  
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Nedělní 

Inzerce 
Vaše inzeráty nám zasílejte 
táborovou poštou. Do obálky 
přiložte 1 dollar – cena za 
uveřejnění inzerátu. Popř. Inzerát 
můžete také podat osobně 
v redakci. 
Policie města Chicaga přijme 
jednoho nebo více lidí jako náhradu 
za zesnulého policistu Mikea Brow-
na. Hlaste se u velitele policie 
Adama. 
Navštivte denně Ozziho hladové 
okno! Za malý obolus si zde můžete 
nakoupiti dobrůtky pro váš 
smlsaný jazýček! Pozor! Prodejna 
přijímá pouze českou valutu! 
Redakce listu Chicago Tribune 
přijme několik nadějných lidí na 
pozici začínající novinář – elév. 
Požadavky: Vytříbený sloh a český 
jazyk, chuť psát články a reportáže. 
Znalost psaní na stroji výhodou. 
Zájemci, hlaste se v redakci po 
večeři v rámci večerního programu. 
Pozor! Počet míst je omezen! 
Neváhejte proto a přihlaste se včas! 

Kristýna Nevim (na snímku je nalevo) pochází ze 
Švédska. Na otázku „jaká byla plavba“ odpověděla, že 
„dobrá“. Tato mladá dáma byla vůbec docela skoupá na 
slovo. Prý nemá žádné kufry a cestuje na lehko jen se 
svým bodyguardem (na snímku je vpravo). Kristýna je 
svobodná a nezadaná, takže pánové zbystřete! Ovšem 
prý se nechce vdávat, což by některým pánům mohlo 
vadit.   

Francis Owen přijel spolu s mladším bratrem 
Lawrencem ze Sicílie, kolébky to italské Mafie. 
Zajímalo nás, proč se bratři vydali na tak dalekou cestu. 
V Itálii prý vládne velká nezaměstnanost a tak nemohli 
dlouho zavadit o práci. Francis prý navíc utíká před 
ženou a před zákonem. Ani cesta neprobíhala nijak 
hladce, Francis cestou dostal kurděje, s nichž se ovšem 
jak se zdá, brzy zotavil. 

 

Cena $1.00 

Katty Mc’Donaldová, pohledná Australanka přijela do 
Chicaga patrně za obchodem. Její snoubenec je totiž 
obchodník alkoholem. Tato informace bude ovšem jistě 
zajímat místní policii, neboť jak všichni víme, máme 
zde Volsteadův zákon o prohibici a prodej i konzumace 
alkoholu jsou zakázány. 
Prozradila nám ještě, že „poskytuje tajné služby“. O 
jaké služby se jedná nám ovšem nesdělila a laskavý 
čtenář si jistě vše domyslí sám.  
 Josef Jedlička pochází z Československa. Do Chicaga ho  

přivedl obchod. Přicestoval do Ameriky s úmyslem rozjet 
zde filiálku své firmy Bohemia Glass. Mr. Jedlička je 
svobodný a podle všeho i zámožný. Považte milé dámy, 
nabízí se zde výhodný sňatek s mladým a bohatým 
majitelem sklářské továrny. Spěchejte!  
Pohnuté příběhy dalších přistěhovalců přineseme 
v příštím čísle. 
 


