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Městem projede zásilka zbraní.
Městem White River 

má dnes v odpoledních 
hodinách projíždět vlak 
státních drah s nákladem 
nových zbraní pro police-
jní jednotky na západ-
ním pobřeží. Policisté 
budou vybaveni novými 
p o l o a u t o m a t i c k ý m i 
pistolemi Colt 1911 a 

pro vyjímečné situace 
novými modely samopa-
lu zbrojovky Thompson. 

„Je to důležitý 
náklad,“ řekl našim 
redaktorům ministr 
vnitra, „proto bude ve 
vlaku přítomna stráž.“

White River má vlak 
nejen projíždět, ale má 

zde i zastavit, pro povin-
nou údržbu. Což nabízí 
otázku, zda-li se město 
White River neobává 
případného přepadení. 
„Asi jste špatně sly-
šeli,“řekl nám starosta 
Bobby Sixkiller, „žád-
né nekalé akce ze stra-
ny kriminálních živlů 

se nemusíme obávat.“
Žádný z poli-

cistů nepotvrdil po-
dezření, ale veškeré 
anonymy prověřují 
a kontrolují situaci. 

Ve White River se 
opravdu nemusíme 
bát zločinu, naše 
spravedlnost nespí.

Vražda v přístavu.
Dnes v ranních hod-

inách bylo na břehu řeky  
White nalezeno tělo 
muže. Policejní koro-
ner zatím podal zprávu, 
že šlo o muže ve věku 
kolem třiceti let, statné 
postavy. O koho se jed-
ná nebo jak se do vody 
dostal nikdo z policistů 
zatím neví. Můžeme jen 
polemizovat, zda-li šlo o 
sebevraha, nebo se naše 
poklidné město stalo 

svědkem vyřizování účtů 
mezi mafiány a je to vraž-
da. A nemá náhodou tato 
událost něco společného 
s návštěvou McGowa-
na? Říká se, že kam ten-
to muž přijede, kupí se 
mrtvoly. Náš zpravodaj 
dodal zprávu, že Mc-
Gowan chvatně opustil 
město. Co když se mu 
půda v našem městě 
stala poněkud horkou? 
Brzy, ale lepší než pozdě.

Problém v Irské 
čtvrti vyřešen.

Ve včerejším čísle naše-
ho deníku jsme psali o 
narůstající kriminal-
itě v irské čtvrti. Bylo 
nenadále a překvapivé 
zjištění, že doslova přes 
noc se tamější gang 
rozpadl a ulice jakoby 
se prozářily sluncem. 
Bez zločinu je krásně, 
spravedlnost je dobrá.

Historie italské mafie
Termín mafie se 

poprvé objevil v ital-
ské literatuře v 18. 
století, pocházel ne-
jspíše z arabštiny a 
znamenal vznešenost. 

Osoba označená jako 
mafioso poté symbol-
izovala člověka, který 
pomáhál chudým, bojov-
al za čest Itálie proti Fran-
couzům a nebál se v tom-
to boji i zabíjet. Slova jako 
vendeta či omerta, což 
jsou mafiánské zákony, 
poté pocházejí z roku 
1282, kdy Italové bojova-
li proti pánům z Anjou. 

Hlavními představi-
telkami Italské mafie 
jsou Camorra a Mafia. 
Camorra operuje kolem 
města Neapol na jihu 

Itálie a Mafie pak pochází 
z Palerma v západní 
Sicílii. Obě organizace 
na počátku 19. století, 
kdy vznikly, bojovaly pro-
ti státní správě v rukou 
Francouzů, což deklaruje 
i heslo: Morte alla Fran-
cia, Italia avela. - MAFIA 
– jedna z dalších teorií, 
jak vznikl tento název. 

Rychle se zapo-
jovaly do společenského 
života, ovládaly pod-
niky, kam dosazovaly 
své lidi, ovlivňovaly 
rozhodování městských 
rad a dohlížely často i 
na pořádek ve městech. 
Dnes se odhaduje, že v 
celé Itálii působí zhru-
ba 6000 členů Camor-
ry a 5000 členů Mafie.
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