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Danielský přízrak znovu zaútočil!

Šok! Hrůza! Neznámý násilník, který již delší dobu terorizuje
naše městečko, nechal znovu pocítit naše mírumilovné
obyvatelstvo své smrtící spáry. Obětí se stal asi čtyřicetiletý
téměř neznámý obyvatel New Danielsu, kterého všichni znali
jako Tlustýho Boba. Tlustý Bob se vracíval domů až za svítání
a vůbec žil nočním životem našeho města. Skončil roztrhaný
v zadní uličce za Saloonem a ani vlastní matka ho skoro
nepoznala.
Na otázku jak pokračuje pátrání po maniakálním vrahovi, šerif
Don McConell připustil, že nebylo dosaženo žádného většího
úspěchu. „Po vrahovi stále pátráme. Zatím mohu říct jediné,

že podle na místě zajištěných stop se jedná o toho samého
vraha, jako v předchozích sedmi případech.“ Následně dodal,
že nechal vypsat na onoho vraha, kterému se již zcela běžně
přezdívá Danielský přízrak (protože ho nikdo neviděl a nikdo
ho ještě nechytil), odměnu, a to celých 500 dolarů. Na dotaz,
jestli to není málo, procedil, že policie musí šetřit a starosta
také nemá peněz na rozhazování. Vývoj dalších událostí
kolem Danielského přízraku budeme bedlivě sledovat a
průběžně vás budeme informovat.
WEU

Okénko politické gramotnosti
Starosta nás poprosil, že když už naše
noviny přinášejí osvětu do temných myslí
zdejších obyvatel, aby se také slůvkem
zmínily o politickém systému. Dnes se
tedy zaměříme na Newdanielskou radnici,
její složení a fungování a na volby a
volební účast.
Vládci radnice
Radnici šéfuje starosta, tedy zvolený
zástupce občanů New Danielsu. Starosta
svolává schůze městské rady a může také
schůze rozpouštět. Navíc má právo veta.
V současné době má městská rada tři
členy: starostu, soudce, a Harryho Raida.
Kdysi dávno bylo členů pět, ale
v minulých osmi letech za nadvlády
Michaela Bloomberga se nám počet
radních takhle snížil. Prý z důvodu
ekonomické krize.
Každopádně pokračujme. Rada je
usnášeníschopná, je-li přítomen starosta a
jsou-li přítomni alespoň dva radní (ze tří).
Takto se nejednou stalo, že o důležitých
vyhláškách a nařízeních rozhodoval
obvykle pouze starosta se soudcem. Dále
dodejme, že starosta má právo odvolat
radního a navrhnout nového radního.
Tento radní pak musí být schválen na

řádném shromáždění městské rady
alespoň dvoutřetinovou většinou.
Tvorba čtyřletého závazku
Jednou za čtyři roky nás čekají volby
do místní radnice. Není to sice taková
sranda jako volby do kongresu, to sem
přijede aspoň kavalerie a děti se mají na
co koukat, ale i tak se někteří naši občané
chystají k volební urničce, takže neuškodí
zopakovat pár faktických poznámek.
Právo zvolit si svého starostu, který
bude zastupovat své občany ve věcech
veřejných má každý muž a a každá žena,
kteří dosáhli v době volby plnoletosti.
Jsme v Americe, takže plnoletost se
počítá od dvaceti jedna roků. Dále je
možnost volební účasti závislá na trvalém
bydlišti v daném místě. Jako trvalé
bydliště se bere buď byt či dům
v osobním vlastnictví v regionu správy
města, nebo dlouhodobý pronájem (půl
roku a déle). Z toho důvodu v New
Danielsu volilo při minulých volbách
mnoho mexikánů, které jsme nikdy
v našem městě nikdy předtím (ani potom)
neviděli. Jen holt vlastnili pár parcel
definovaných jako bytové prostory. Co na
tom, že po pár měsících se při policejní
razii zjistilo, že se nejedná o bytové

prostory, ale o sklad. Leč volby byly
platné.
Starosta vybírá místo i čas, kde a kdy se
budou volby konat. Pro výběr neexistují
žádná kritéria, akorát je jakýsi požadavek,
aby místo bylo bezproblémově dostupné,
a to i našim tělesně postiženým
kamarádům. Kde se budou letošní volby
konat, zatím stále není jasné, ale ví se, že
proběhnou přesně o půlnoci ze soboty na
neděli.
Na volební korektnost bude dohlížet
volební komise. Ta se skládá z pěti
vybraných jedinců, kteří sami nesmí
kandidovat na post starosty (něco o střetu
zájmů) a musí mít čistý trestní rejstřík, ani
nesmí být stíháni na svobodě, a tak dále a
tak podobně. Pro letošek se v komisi
usadí tato pětka: soudce Thomas Manin,
šerif Don McConnel, nejstarší obyvatel
Harry Raid, lékárník Andrew Jackson a
příležitostný podnikatel Pedro Juarez. Pro
úplnost dodáváme, že zatím žádné volby
v New
Danielsu
neproběhly
bez
podezření z korupce, ale nikdy se nic
neprokázalo. Takže aspoň papírově volby
vždy proběhly bez problémů.
(WEN)

Z Hong Kongu do Moskvy
Po třech týdnech k nám doputovala žhavá
novinka, že fotbalový tým sousedního Los
Jameson, Gas Power, porazil čínskou reprezentaci
z Hong Kongu, Nghu-Niao (nebo jak se to píše).
Fanoušky Gas Power ono vítězství povzbudilo
natolik, že ještě tu noc na počest svého klubu
skoupili veškeré helium, vyrobili fanouškovskou
vzducholoď a za zpěvu oslavných písní se vydali
vzducholodí nazpět. Bohužel ale nezvládli řízení
a místo do Los Jameson doletěli do Moskvy. Zde
byli sestřeleni a obviněni ze špionáže a
podněcování revoluce proti carskému režimu.
Sportovcům a jejich fanouškům se nakonec
podařilo přesvědčit carskou policii, že nejsou
špioni. Potvrdil to geografický test. Sportovcům
bylo dovoleno si cestu domů odpracovat. Budou
muset porazit ruský výběr tvořený z odchovanců
Sibiře doplněný o parní roboty. Držíme palce
našim sousedům a přejeme mnoho sportovních
úspěchů!
(REF)

Splní Bill svoje
hrozby? Bude
krveprolití?
V nedávné době se velkostatkář Bill
O´Donell nehorázným způsobem
zlískal v hospodě a začal veřejně
nadávat na nově příchozího cizince,
Patricka Weisse. Nejdřív říkal, že
Patrick je skunk smradlavý a kojot
prašivý. Po několika panácích se
k tomu přidalo, že ho zastřelí jako
prašivého psa! A proto se ptáme se
všemi milovníky střelby a nelegálních
soubojů – splní Bill své výhrůžky? A
bude Patrick zbaběle utíkat a
schovávat se za šerifovu sukni? Nebo
si oba dva dají pořádně přes drž.. ústa?
Můžeme se těšit na zápas v bahně?
Pedro se už nechal slyšet, že rozjede
sázky na oba dva borce. Redakce fandí
vítězovi!
(MER)

Lapení
vzduchoplavci
Ze
ztroskotanců
oné
vzducholodi, která u New
Danielsu spadla před již tak
dlouhou dobou, že to už nedá
na žádný palcový titulek, se
pomalu stávají místní občané.
Mnozí začali utrácet své peníze
v místních podnicích, díky
čemuž
zažívá
například
pohostinství nebývalý rozmach,
ačkoliv kvalita pokojů a služeb
stále neodpovídá ceně (a ani
mezinárodním
hotelovým
standardům),
nebo
pohřebnictví. Skoro to vypadá,
jako by všechny ekonomické
problémy města řešila jedna
ztroskotaná vzducholoď.
(KOU)

+++Neplacená inzerce+++
Pohřebnictví Jacka Elmera zavádí akční slevy! Všechny produkty a služby zlevněny až o 50%!
Nový akční ceník. Umírat je radost :-)
Pohřeb
Cena Květiny
Cena Rakev
Cena
Na rumišti
Žehem
Na hřbitově
Gotická hrobka (netopýr zdarma)
Steam-line crypt

5
800
2 500
5 000
7 000

Býlí (to je plevel)
Trs pomněnek
Puget listopadek
Věnec
Steam flowers

5
10
50
300
2 000

Papírová
Dubová
Ocelová
Gotic essence
Steam-line

20
700
1 000
2 000
3 000

!!!POZOR!!!
Pohřebnictví Jacka Elmera dokáže čas od času navrátit nebožtíka zpět do života. Díky zavedení nové
steampunkové technologie do oživovacího procesu se nám potřebnou dobu oživování podařilo stáhnout ze dvou
hodin na zázračnou jednu hodinu! A to se vyplatí.

+++Placená inzerce+++
Koupím francouzské věci z bitvy U Waterloo: uniformy, bodáky, pušky, klobouky, prapory, bubny. P.O.BOX: 614-12
Prodám byt v New Danielsu. Spěchá! Chci odsud pryč! Cena 65 000 P.O.BOX: 123-85
Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný nábytek. P.O.BOX: 456-37
Chcete rozjet podnikání a nemáte dostatek kapitálu? Půjčím až 50 000 s přívětivým úrokem. Volejte ihned! P.O.BOX: 745-36
+++Úřední oznámení+++
Volte starostu! Chcete-li udržet mírumilovné pořádky, dobré sousedské vztahy a vzkvétající New Daniels, Váš Michael Bloomberg je Vaše pravá volba! Volte starostu,
za jehož vlády dosáhl v uplynulých letech New Daniels nevídaného ekonomického rozmachu! Volte Michaela Bloomberga!

