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Na ulici není bezpečno!!!!! Alespoň, pokud jste žena.
Pouliční kriminalita, za kterou stojí bratři Daltonové v New Danielsu prudce stoupá.
V poslední době proběhlo několik přepadení vlivných i méně vlivných osob města. Avšak je prapodivné, že přepadenými
osobami bylo pouze ženy! Obětí se stala již i Madam Mercedes či statečná Virginie Black, Nemají bratři Daltonové koule na to
postavit se mužům? Zvyšují si své živočišné ego na bezbranných ženách? Má se snad výraz desperádos stát synonymem slabých
a bezmocných chudáčku? Jsou skutečné tak patetičtí, že si dovolí pouze na ženy? Co ve svém životě doposud dokázali? Okrádat
nebohé stařenky o rohlíky, urologický čaj a mastičku na revma? Kdo zná pravdu? Ví to šerif či snad starosta Bloomberg.? Naši
investigativní novináři se pokoušejí tyto palčivé otázky pro Vás zodpovědět. Očekávejte neočekávané v nejbližší době..
Madam Mercedes poskytla pro Záhrobní News exkluzivní svědectví:
„Bylo to příšerné, šla jsem na své každodenní obchůzky a v tom vynořili oni! Příšerně í zaneřáděni po zuby ozbrojení, ukradli
mi všechny peníze, mizerové. Věřím v to,že s tím šerif něco provede!“

O´Donellové vs. Daltoni! Budou jatka? Už jsou jatka!
O´Donellům již zřejmě došla trpělivost se šerifovým flegmatismem plynule přecházejícím do letargie. Dle slov Joea Lopaty
O´Donella již bylo nečinnosti dost a pokud šerif okamžitě nezasáhne, zasáhnou sami. To znamená akci, násilí, krev a potravu
pro městské krysy na několik dalších týdnů. Skutečně potřebujeme právě toto? My ano! Ovšem člověk, který by chtěl být
příštím starostou, by se měl pokusit něčemu takovému zabránit. Už i cizinci si povšimli, že v našem městě (krásná a rozvinutá
prdel světa, jak jej nazvali) není bezpečno a snaží se z něj za každou cenu dostat. Opravdu Daniels potřebuje takovou
nelichotivou reklamu a odchod ekonomického kapitálu? Evidentně ano! Daltoni totiž byli údajně při hromadném pogromu
brutálně postříleni a je otázkou, zda se díky schopnostem našeho hrobníka ještě vůbec někdy vrátí k životu. Spravedlnost tak
byla rychlá, ale zcela slepá a lidi, kteří by se o ni měli starat, minula velkým obloukem.

HOT NEWS!!!!!!
Ze San Beanu přijeli pistolníci vochlastové, které v jejich městě
šerif vystřílel. A tak přijeli do
Danielsu, neb očekávají, že zdejší
laxní šerif nebude klást překážky
jejich zvrhlým koníčkům. Vystříleli
indiány a pokračují do civilizace.
Jejich vztah k pořádku, mírnosti a
mravnosti je podobný tomu, jaký má
madam

Mercedes

ke

klášterní

morálce, tudíž naše město nejspíše
nečeká nic dobrého. Alespoň ne ty,
kteří mají jiné koníčky, než lovení
olova z vlastních jater.

Bezprecedentní útok na
svobodu slova v New Daniels!
Vražedné šílenství se zmocnilo New Daniels! Jako
by nestačily problémy, které město zažívá
s tajemným „fantomem“, byl jeden z reportérů
našeho periodika pár minut po třetí hodině odpolední
svědkem chladnokrevné vraždy kolegy, novináře,
fotografa a především obdivuhodné lidské bytosti –
Patricka Weisse. Střelen do břicha z pušky neznámé
ráže, neměl statečný žurnalista příliš šancí k přežití.
Je snad možné, že Bill O’Donnel naplnil hrozby,
jejichž znění jsme uveřejnili ve včerejším vydání
Záhrobních News?
„Dnes ráno po mši jsme se s Patrickem Weissem
usmířili, jmenoval jsem ho dokonce vedoucím mé
kampaně na místo starosty našeho města. Důrazně
odmítám jakékoli spojení s jeho politováníhodným
zavražděním!“, popírá O’Donnel, že by měl na smrti
přičinlivého novináře ještě nějaký zájem. Ať už ale
zaměstnání přičinlivého novináře bylo skutečně
aktem smíření, či si velkostatkář spíše zajišťoval
alibi, jisté je, že se jedná o naprosto bezprecedentní
útok na svobodu slova zajištěnou ústavou Spojených
států amerických. Naše redakce vám však může
slíbit, že se nenechá zastrašit hrubým násilím a do
budoucna bude přinášet spolehlivé a nezkreslené
články.

Expanze naší
banky!
Spousta peněz
v pohybu!
Městská
banka
rozšiřuje
své
pole
působnosti! Proč chodit
až do banky, nyní vám
stačí navštívit hospodu a
vyřídit své transakce
tam. První pokus měl
úspěch, proto bude
banka v hospodě znovu
otevřena dnes mezi
20:00
a
20:30.
Transport
většího
obnosu peněz proběhne
před osmou hodinou.
Bankéře při přesunu
mezi
bankou
a
hospodou chrání šerif se
svými pomocníky, proto
se
o
své
peníze
nemusíte bát.

Finanční poradna
Jste mladá, vdaná a finančně závislá na svém
manžílkovi? Jste omezována jeho rozmary a
výdělkem?
Staňte
se
samostatnou,
emancipovanou ženou a rozhodujte o svých
výdejích sama! Líbí se Vám právě ty zelené
semišové, rukavičky ve výloze? Kupte si je!
Zahlédla jste novou vínovou kabelku perfektně
se hodící k té nové toaletě od svého milence?
Pořiďte si ji! Že nemáte příslušný finanční obnos?
Ale to vůbec nevadí, neb má maličkost Vám
poradím co a jak.
První krok:
Zařiďte, aby si Váš manžel zavedl účet v místní
bance a následně si účet nechte zřídit i Vy.
Druhý krok:
Vaše kapesné nečítá hotovost, kterou právě
nemáte? Nevadí. Banka Vám jistě ráda půjčí
nějaký ten peníz. Vždyť přeci pomáháte svému
drahému!
Třetí krok:
Chtějte po manželovi drobné kapesné na vaše
rozmary a odpolední dýchánky.

Fotbalisté stále žijí
(pokud se to tak dá
nazvat)! Byli ve
Stambolu!
Od třetího synovce kamaráda známého
majícího vzdálené kontakty s britským
vyslancem ve Istanbolu, Stanbolu, nebo jak
se ta kupa smradu jmenuje. Od něj dostal
zprávu, že hoši z Gas Power byli místo
domů převezeni právě do stoličného města
gfdgd kde měli svést zápas
říše Osmanské,
s nechvalně proslulým týmem tamějších
mužů, kteří byli odhaleni v sultánově
harému, jako falešné manželky. Ačkoliv
by naši hoši u přes omezený počet hráčů a
končetin měli jistě herní převahu, nečekaný
„útok“ protivníku je donutil k panickému
útěku. Jen tak tak si zachránili čest i život a
nyní po nich pátrají jak zklamaní Rusové,
tak uražení Turci. Naposledy byli viděni
nedaleko rumunska a evidentně se snaží
dostat do krajin, kde viděli ctnostnou
křesťanskou civilizaci z parní vzducholodě.
(NOR)

Argumentujte tím, že právě Vy jste
jeho ozdoba a že právě díky dýchánkům
reprezentujete jeho osobu. Jistě se ve
Vašem okolí pohybuje nějaká vlivná
žena, která potřebuje přítelkyni na
vyplakání se na Vašem ramínku.
Čtvrtý krok:
Zajistěte si podepsání plné moci od
Vašeho drahého a nekonečný přísun
k těm černobílým papírkům je Váš!
A jaké alibi byste měla mít pro svého
manžela?
Jako jeho věrná družka mu chcete
ulehčit jeho každodenní utrpení a strasti
a péči o finance převzít do svých bílých
ruček. Tvrdí Vám, že to zvládne sám
jako každý jiný správný chlap?
Vy se ale musíte postarat o věno Vaše
i Vašeho budoucího dítka!

Krimi střípky
1) Oba synové velkostatkáře Billa
O´Donella byli chladnokrevně střeleni
do zad. Naštěstí střela nepronikla
hluboko, takže oba vyvázli jenom se
zraněním.
Případ
se
vyšetřuje.
Podezřelá je jakási Jane a její kumpán.
2) Tři šmelináři na jednom smetištiDva se prali, třetí se smál z okna.
Dvanáct O´Donellových mužů si
počkalo na Juarézovi a mírně upravili
jejich
zevnějšek
směrem
k nepravidelným tvarům. Uvidíme,
nakolik
tato
událost
otřese
mezietnickými vztahy ve městě. Stalo
se to pod okny místního téměř
poctivého obchodníka, George Jonese.

Nenechte se svým manželem omezovat
a staňte se moderní ženou!
(TEN)

+++Inzerce+++
Cardiffova
rodina
shání
zaměstnance do rodinného
sídla. P.O. BOX 00-35
Obchodník George Jones
shání klavíristy do své
pracovny. Za zahrání nabízí
zajímavou finanční odměnu.
PO.BOX 8787-35
Stejný obchodník pak shání
schopného technika, který by
dokázal vytvořit vynález
známý jako Tiskograf. Cena
dohodou. PO. BOX 8787-35

