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SENZACE SE STALA SKUTEČNOSTÍ. NEW DANIELS MÁ PRVNÍ STAROSTKU
V HISTORII NEJEN SVÉ, ALE I CELÉ AMERIKY!!!!!!
Bylo to tvrdší než Gettysburg, vypjatější, než válka za
osvobození z koloniálního jha a divočejší než nájezd
skalpuchtivých indiánů, a navíc s nečekaným koncem. Taková
byla včerejší volba nového starosty New Danielsu. Nečekané
události ji provázeli již od samého začátku. Z neznámého důvodu
se nedostavil možná největší favorit, ropokraví magnát Bill
O´Conell. Důvody tohoto, pro jeho šance na zvolení naprosto
fatálního, rozhodnutí nám stále zůstávají utajeny, snad jen zvuky
střelby, které krátce před volbou slyšeli v ulicích danielští
bezdomovci, by mohla skýtat určité vodítko. Nový šerif (ten starý
byl odvolán z neznámých důvodů, zcela jistě nesouvisejících
s aktivitami našeho deníku) tak má hned možnost prokázat své
kvality.
Z očekávaného truelu se tak stal fakticky pouhý duel, ve
kterém proti sobě stanuli starosta Michael Bloomberg a jeho
překvapivá vyzývatelka Miriam Jackson. Po nepříliš objevných
projevech obou kandidátu, přerušovaných pouze občasnými
misogyními výroky Harryho Raida a jeho přátel, mohli občasné
přistoupit k samotné volbě. Stalo se ale něco, co nikdo
neočekával. V tom nepřeberném množství politických machinací,
právnických kliček a skryté korupce někdo zapomněl uplatit
volební komisi, a tak jsme zcela nečekaně byli svědky skutečně
férových a vyrovnaných voleb. Snad proto se zrodila největší
senzace posledních let. Miriam Jacksonová totiž zcela nečekaně,
přes odpor mnoha zasloužilých mužů a nepříliš pozitivní
reklamu, o kterou se jí postaral manžel (ČTĚTE NÍŽE), zvítězila
rozdílem pouhých tří procent nad dosavadním starostou
Bloombergem. Veřejnost byla natolik šokována, že překvapenou
vítězku při jejím děkovném proslovu nedokázal ani nikdo
zastřelit.

(LEM)

Nová starostka New Danielsu
Miriam Eleanora Jackson

+++PARTE+++
S politováním vám oznamujeme, že náš drahý šéf, známý,
kamarád, hrobník a nelicencovaný novinář Jack Elmer, již
není mezi živými. Byl zákeřně zavražděn při výkonu své
práce v den volby nového starosty neznámými útočníky,
přičemž ani motiv toho zvráceného činu není dosud znám.
Redakce vyzívá šerifa, aby urychleně jednal.
La revedere Jack, nezapomeneme!
P.S. Máš dát Harrymu jeho prachy, prý jste se vsadili, kdo
z vás natáhne dřív brka. Snad se náš list k tobě dostane i na
„druhou stranu.“ My, věrni tomu,
co jsi nás učil, to platit nebudeme!
P.P.S. Víš o tom, že sis nezaplatil
ani pohřeb na rumišti?

Jestli paní Miriam přežije i svoji inauguraci, čekají naše město
vskutku revoluční změny a reverenda srdeční příhoda. Zvláště
rozšíření množství a činnosti již vyhlášených městských
záchodků je již netrpělivě očekáváno.
Převratný volební výsledek zcela šokoval přední světová
média, která volbám v našem městečku v drtivé většině případů
věnovala titulní stránku. Zde několik příkladů:
NEW YORK TIMES: Náš stát se stal zemí vskutku
neomezených možnost! Kdo bude příště? Číňan? Černoch?
Činčila?
LONDON HERALD: V městečku New Daniels náležícímu
k dočasně neadministrované kolonii Texas se stala starostkou
paní Miriam Jackson. Jejímu nejbližšímu mužskému příbuznému
tímto gratulujeme.
FRANKFURTER ZEITUNG: Was is das? Die amerikanen
trotlen haben mutterfuhrer!! Das ist upadecht europeische rasse!!!
ČASOPIS MUSEA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO: New Daniels jde
šťasten vstříc budoucnosti s ženou, Uhry s vyrovnáním, a jen nám
Čechům je snad osudem samým souzeno úpět pod
nespravedlivou politikou domu habsburského.
***
A Oscar Wilde se nechal slyšet, „že ten hubeňoučký chlapík je
roztomilý koloušek“.
Naše redakce by tímto chtěla novopečené starostce a vdově
zároveň ze srdce poblahopřát a věří, že naše noviny během čeká
během jejího funkčního období pouze úspěch a prosperita.

EPOPEJ NAŠICH SPORTOVCŮ SKONČILA ŠŤASTNĚ!!!!!!!!
Je to k neuvěření, ale naši sousedští hoši jsou skutečně zpátky,
většinou živí a občas i zdraví. Po nesčetných útrapách, kterými
si museli projít v ruské a turecké říši, se nakonec za pomoci
křesťanů na tureckém území dostali přes přísně střeženou hranici
do císařství rakouského, kde se je poprvé členové státní správy
nepokoušeli popravit, zotročit, nebo zprznit. Po pobytu
v proslulých budínských lázní a cestě vlakem přes Prešpurk,
Vídeň (kde měli možnost setkat se s císařovým delegátem) se
naši hoši konečně v Terstu nalodili na parník Maria Lusia, který
je dopravil do vzdáleného, ale jejich srdci tolik blízkého

Budapešť. To je v Evropě. A nemají tam moře

New Yorku. Pohled na milovanou Ameriku je naplnit takovým
štěstím, že dlouho nebylo možné odlepit jejich ústa od přístavní
země, kterou tak vděčné líbali. Nakonec se protřelí světoběžníci
rozhodli ve městě usadit a díky svých zkušenostem ze studené
Moskvy pomoci z organizací nového zajímavé sportu, zatím
zvaného „ledový fotbal“. Vzhledem k tomu, kolika hranicemi
během svého putování prošli, začali si říkat New yorští hraničáři
(NY rangers).
Přejeme našim hrdinům mnoho úspěchů!!!!!!!!!!!
(FEL)

Milovaná Amerika, milovaný New York. NY má i oceán

Phantom dopaden?

Změna rubrik

Chudák Andrew, už to má za sebou. Lékárník byl sice bledý jako
britská aristokratka, hubený jako africké dítě a věčně ve stresu. Příčinou
smrti však nebyl špatný tělesný stav ani zákeřná nemoc, ale několik
kulek, z toho pár stříbrných. Takto se na divokém západě zjišťuje, jestli
náhodou někdo není vlkodlak. Šerif a jeho vyšetřovací skupina totiž po
dlouhém sezení nad pivem (a občasném odbíhání zkontrolovat stav a
jakost nové palírny, která může směle konkurovat Pedrovým patokům)
přišla na zajímavou vyšetřovací hypotézu, že neznámý sériový vrah
pracovně nazývaný Phantom Of New Daniels (mezi kamarády POND),
není žádný stroj, ani žádné běžně známé zvíře, ale vlkodlak. A tímto
vlkodlakem měl být právě, než náš uťápnutý přítel, soused, kamarád a
převzorný manžel, Andrew Jackson.
S pracovní hypotézou přišli bratři Coltové, kteří se k nám ne-takdocela-dávno přistěhovali. Tito samozvaní vyšetřovatelé jsou ale sami
vyšetřováni. Přesněji – byl na ně vypsán zatykač. A dokonce tento
zatykač nový šerif, Joe Reinolds, vyvěsil v Salůnu, aby byl všem na
očích. Nový šerif je tedy asi negramotný, neboť ho ani nenapadlo, aby
všechny tři bratry dal zavřít. Ba naopak se s nimi vybavoval, jako by to
byli jeho kolegové.
Ve finále bratři Coltové lékárníka prostříleli jako řešeto a sledovali,
jestli se mu jeho rány zacelí. Nezacelily. A Miriam Eleanora ovdověla.
Jestli byl lékárník vlkodlakem, těžko říct. Pravda asi navždy zůstane
utajena, nám však může do města přibýt nová turistická atrakce –
strašidelný dům podivínského lékárníka.
(GER)

Občasnou rubriku na téma „jak bude“ bohužel
nemůžeme přinést, protože místní rosnička zelená, žijící
v městské nádrži na pitnou vodu umřela. Podle všech
zjištěných znaků se jedná o akutní otravu methylalkoholem, známějšímu spíše jenom jako methyl. Tímto
tedy občasnou rubriku uzavíráme. Ostatně, nikoho stejně
nezajímala, protože když by náhodou pršelo, tak s tím
těžko co uděláte.
Zároveň otvíráme novou rubriku, která se bude věnovat
dopravním zácpám v prérii. A hned první žhavá zpráva –
dopravní úřad rozhodl, že stádo rozzuřených býků musí dát
přednost jízdní kavalerii, a to pod pokutou až 2000 dolarů.
(LOS)

+++Inzerce+++
1) Město přijme hrobníka. Spěchá! Potřebná kvalifikace:
znalost kopání výkopů, ovládání parního krematoria,
pěstování netopýrů, asistence při křtech a porodech. Nutná
atestace prvního stupně. P.O.BOX: 223-156
2) Hledá se lékař pro nově zřízenou městskou nemocnici.
Potřebná kvalifikace: nadprůměrná znalost chorob
venerických. Nespěchá tolik, ale bude se hodit. P.O.BOX:
668-21

