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MRAVNÍ ÚPADEK ZUŽUJE DIVOKÝ ZÁPAD !!!
Jako by nestačil strašlivý gang
Daltonovců, kteří zužují Divoký
západ již nějaký ten rok, zabijí
pro pár dolarů a ničí naše úsilí
dobývat novou zem. Nová
železnice kromě obchodních
příležitostí a investic přinesla i
různé tlupy a bandy nuzáků,
zločinců a uprchlých trestanců.
Okradení sirotků starajících se
o osamocenou farmu o
poslední památky na jejich
rodiče, vyloupení dostavníků
nedalo Dodge City… to jsou
zločiny, kterých se dopustili
tito výtečnicí. Jak si říkají?
Neohrožení
střelci,
Deset
neohrožených, Prchlí koně,
Smíchov gang a Otrokáři.
Žádáme
proto
šerify
i
guvernéry státu
americké
hranice. Posilte vyšetřovatele a
soudce! Najměte každému
šerifovi alespoň dva zástupce!
Okamžitě začněte nemilosrdně
pronásledovat tyto bandity a
chraňte poctivé osadníky a
americké rodiny!
-------

DOBRO STÁLE ŽIJE!
Přátelé Arizonské obrody,
budovatelé
nových
zítřků
v Novém světě! Nejsme zde
sami. Kromě banditů a
nezákonných střelců dorazili i
obránci práva a ochrany.
Golden gril’s dvou tváří vedené
Bizoní kýtou neváhají zastat se
chudých,
bezbranných
a
pořádkumilovných. Jen houšť a
větší kapky!

GINGERBREAD MILL
FORT RABBIT

 Free drink! 
DÉMON ALKOHOLU
Doktor Gottlieb praktikující
v Kansas City a slovutný znalec
vědecké metody tvrdí, že
morální zkáza, které jsme
svědky
v nových
městech
Divokého západu je důsledkem
nezřízené konzumace alkoholu
v saloonech a barech. Pistolníci
posilněni kořalkou se neváhají
vrhat do rvaček a střeleckých
soubojů. A nakonec přepadají
dostavník, kradou koně a loupí
v bankách.
Léčbou pro tento rozvrat by
podle doktora Gottlieba měla
být všeobecná a plná prohibice
konzumace
alkoholických
nápojů. Plně proto podporuje
cíle Arizonské obrody, spolku
bojujícího
za
mravní
pozvednutí nových území
Spojených států.

ZPRÁVY
Šerif Denver City byl úkladně
zastřelen bandou pistolníků
přímo před shromážděním
občanů. Součástí bandy byl i
nechvalně známý lupič, zabiják
a zločinec Zlatý Voko, který je
již hledaný v šesti státech.

Telegrafické vedení dorazilo až
na samotnou západní hranici
osidlování. Během několika
hodin tak mohou dorazit
zprávy až z Evropy do našich
měst a osad! Independence
Times vám budou přinášet tyto
zprávy vždy a včas!

