Poker Alice

het gehele gezin met gemak ruim te onderhouden.
Op een goede avond kon zij wel $6000 winnen !
Alice droeg altijd een .38 revolver bij zich die
zij soms ook gebruikte. Alice verdedigde
Tubbs altijd, soms met geweld, hoewel zijn
manier van kaartspelen haar irriteerde. Uiteindelijk haalde zij hem over te stoppen.
Tubbs kreeg Tuberculose, in die tijd een ongeneselijke ziekte. Alice werd zijn verzorger in
het laatste jaar van zijn leven. Na zijn dood
verhuisde Alice van deadwood via Rapid City
naar Sturgis.
Daar ontmoette zij en trouwde met George
Hunkert, een bewonderaar. Hunkert stierf na
korte tijd en Alice was opnieuw weduwe.

P

oker Alice, een
legende uit Deadwood,
werd geboren in Devonshire, Engeland op 17 februari
1853 als Alice Ivers.
Gokker, illegale drankstoker en hoerenmadam.
Haar ongelofelijke abnormale geluk, haar scherpzinnigheid als taro dealer, haar
gemakkelijke en gezellige
omgang met iedereen plus
haar jeugdige schoonheid
(je kunt je het nauwelijks
voorstellen als je de foto
hierboven ziet) maakte dat
zij talloze bewonderaars
had.
Haar 3 echtgenoten waren ook gokkers haar
eerste echtgenoot en liefde, Frank Duffield,
een ingenieur, werd gedood in een mijnongeluk. Hij leerde haar poker te spelen.
Zijn dood maakte haar diep ongelukkig en
zorgde er voor dat zij op zoek ging om zichzelf te onderhouden. Zij ging gokken in de
hoop dat zij ook hier net zoveel geluk zou
hebben als in de kaartspelletjes die zij zo af en
toe had gespeeld met Duffield.
Zij ontmoette haar man-voor-voor –vele-jaren,
Warren G. Tubbs aan de kaarttafel.
Zij waren vaak tegenstanders aan de goktafels.
Tubb, een schilder die daarmee zijn gokverslaving financierde, had nooit veel geluk en
meestal versloeg Alice hem, maar haar
schoonheid veroverde zijn hart.
Zij trouwden en kregen zeven kinderen (vier
jongens en drie meisjes)
Door haar geluk met gokken was zij in staat

De latere jaren van Poker Alice waren zwaar
en soms vertwijfeld. De jaren hadden hun
sporen achtergelaten. Haar fraaie luxe jurken
deden haar geen recht meer en zij ging zich
kleden in een kaki mannenshirt en een rafelige
hoed.
Ook had zij geldproblemen omdat haar spel
saai en afgezaagd werd. De sensaties van winnen werden steeds kortstondiger.
Zij had haar jeugd volop
geleefd.
Ze ging in illegale drank
handelen totdat de drooglegging ook daar een einde
aan maakte.
Ze opende een huis van
plezier ten behoeve van de
soldaten van Fort Meade in
Sturgess.
Ze trad nog een paar maal
op als dealer maar dat ging
haar slecht af, een levenlang sigaren roken eiste zijn
tol.

Poker Alice, speelfilm uit 1969 met Elizabeth Taylor
Haar reputatie volgde haar gedurende haar
topjaren en ver daarna.
Zij stierf ten slotte op 27 februari 1930, 77 jaar
oud, in een ziekenhuis in Rapid City en is
begraven in St. Aloysius Cemetery in the
Black Hills.

John Wesley Hardin

Op dat ogenblik stapte John Selman binnen,
loste snel vier schoten en Hardin was geschiedenis. Ooggetuigen
verklaarden dat Hardin,
terwijl hij dood ter
aarde stortte toch nog
zijn revolver trok.
Waarom?
Hardin had Selman
niets gedaan, hij had
alleen een opmerking
gemaakt over Selman’s
bastaard zoon.
Nadat Hardin uit de
gevangenis werd ontslagen kwam hij in een
totaal veranderde wereld terecht. Zijn kinderen waren groot en
getrouwd. Hij leed aan
de pijnen van vele oude
wonden, de buffels
waren weg evenals The
Daltons, Billy The Kid
en Jesse James. En, wat
nog belangrijker was,
hij was een advocaat
nu.

Madam Mustache
Elanore Dumont was een sexy jonge kaartdealer die met haar sublieme spel vele spelers van
hun geld af hielp.
Narmate haar populariteit steeg, zo steeg ook
haar inkomen. Uiteindelijk bezat zij haar eigen
casino, “Dumont Place” wat ook floreerde
door de reputatie van eerlijkheid en gratis
eten. De snor verscheen plotseling, nadat zij
reeds haar vermogen had vergaard.
In de liefde was zij minder gelukkig. Een ongelukkige verhouding en een nog slechter
huwelijk lieten haar berooid en gebroken achter. Zij pleegde zelfmoord door vergiftiging in
1879.

Stu Ungar
Velen beschouwen Stu Ungar de grootste
gokker aller tijden. Hij won twee wereldkampioenschappen voor zijn 26e en tien major No
-Limit Hold'em Championships waarin de
inleg een minimum kende van $5000.
Ungar is de enige gokker, samen met Johnny
Moss, die drie maal de wereldtitel veroverde.
Hij leefde in Las Vegas tot zijn dood in 1998.

Hardin was een beruchte revolverschutter en
bandiet in het wilde westen. Hij was geboren
26 mei 1853 in Bonham, Texas.
De legende gaat dat hij zo slecht was dat hij
eens een man doodde omdat die snurkte.
Hardin werd doodgeschoten in El Paso, 19
augustus 1895, door een man die hij had ingehuurd om iemand anders te doden.
Hardin was het schoolvoorbeeld van de western revolverschutter. In termen van snelheid,
trefzekerheid en meedogenloosheid was er
waarschijnlijk geen betere.
Hij leefde een leven van haat, moord en in
constante angst te worden gearresteerd. Gedurende de zeven jaar dat hij actief was met de
revolver heeft hij tenminste 41 mensen gedood. De eerste 31 werden hem niet al te
zwaar aangerekend want het betrof mensen
waarvan men vond dat ze het wel hadden verdient. Dat veranderde echter toen de voormalige Texas Ranger Charlie Webb door Hardin
werd doodgeschoten.
Hardin stapte over naar het gokken.
In de late avond van de 19e augustus 1895
stapte Hardin de Acme Saloon in El Paso. Hij
gooide de dobbelstenen en zei tegen een medespeler: “Brown, you have four sixes to
beat."

Voor een tijdje bleef
Hardin weg uit de saloons en gokhuizen,
maar door een huwelijk
met een teenager wat
na een paar dagen alweer eindigde was hij
zo gefrustreerd dat hij zich weer inliet met wat
hij had afgezworen: het gokken.

