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Rozhořčení občané zamořených čtvrtí
včera lynčovali starostu kvůli krysám!

Včera došlo během evakuace
čtvrtí, zamořených hlodavci ke
skandálnímu
incidentu.
Pan
starosta Thomas Wright se
osobně
dostavil
do
čtvrti
Camden, aby svou přítomností
podpořil celou akci a popřál
evakuovaným občanům mnoho
štěstí
v přechodném
bydlišti
v mrakodrapech
ve
čtvrti

Birchwood. Jaké však bylo jeho
překvapení,
když
namísto
usměvavých tváří narazil na
vztek, nadávky a rozhořčené
výrazy. Ozývaly se výkřiky, že
pan starosta je za zamoření
zodpovědný,
neboť
dopustil
velký
příliv
přistěhovalců,
s nimiž na lodích z Evropy
cestují i krysy a potkani. A tito

Včerejší scéna pokračuje, pan Francis
Owen byl pobodán a těžce zraněn!

nevítaní
malí
cestující
se
nebývale rychle adaptují na
zdejší podmínky.
Zle skandující dav se nakonec
protlačil kordonem hlídkujících
policistů, povalil pana starostu
na zem a jal se jej lynčovat.
Policistům se nakonec podařilo
pana starostu z davu vyprostit
v dosti zuboženém stavu.
Thomas Wright nám sdělil, že
ho zuřivá reakce davu velmi
zaskočila.
Očekával
spíše
opačné reakce, protože prý
opravdu dělá to nejlepší, co
může. Přislíbil však, že bude
pracovat ještě usilovněji a
občané sami prý brzy pocítí
změny k lepšímu.

Inzerce

Vaše inzeráty můžete
podat osobně v redakci.
Cena $1.
Redakce Chicago Tribune
stále hledá nové talenty na
post redaktora eléva. Zájemci
hlaste se v redakci u šéfred.
Phila Mc’Mentholyho.
Redakce
Radia
Chicago
hledá mladé nadějné reportéry
pro reportáže. Zájemci hlaste
se u Phila Mc’Mentholyho.

1. cena na v soutěži:
celých 200 dolarů!!!

Již zítra večer ve večerních hodinách
vypukne taneční soutěž na plese
chicagské smetánky.
V úvodu plesu proběhne taneční
soutěž, pořádaná Rivera & Adams
Dance Clubem. Majitelky tanečního
klubu Jane Rivera a Scarlett Adams
nám sdělily, že cena za první místo
bude omračujících 200 dolarů. Takže
milé dámy a pánové, neseďte doma a
přijďte si zasoutěžit! Jde o velké
peníze!
Přede
včerem
během
dalšího
promítání filmu Francis ukázal svou
nechutnou stránku. Zatímco pan
Jednlička sledoval film v pohodlí
biografu
Essaness,
Francis
ohmatával jeho údajně spící ženu
Katty.
Poté přišel Pan Jedlička domů, uviděl
tuto hrůzu a ukázal už podruhé svou

agresivní stránku vůči mužům, kteří
se motají kolem jeho ženy. Josef
Jedlička se neudržel a Francise Owena
3x bodl do zad. Pan Owen nyní dává
žalobu u soudu, ale pan Josef na
svou obhajobu říká, že Katty spala. V
tomto soudním jednání se zdá, že pan
Owen má šanci na zproštění viny,
jelikož se neví, jestli Katty nelže

Demolice domu č. 23
Obrázek nakreslila Kája

ohledně údajného spánku.
Myslíme, že po tomto dni už ani pan
Jedlička nechová ke své ženě důvěru.
Vypadá to, že pan Josef i Katty jsou
oba povětrní a vzájemně se klamou.
Co si o tom myslíte vy, vážení
čtenáři? Napište nám táborovou
poštou!
-Lucy KFC a Ivinson-
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