
Junky News 

Det försenade järnvägs-

bygget väster om Far-

lington beräknas förse-

nas ytterligare sedan en 

leverans av dynamit 

försvunnit spårlöst. 

Junky News’ utsände 

har fått en kommentar 

av sprängmästare Wu 

Kong som vid intervju-

tillfället var minst sagt 

upprörd. ”Någon inom 

postväsendet verkar 

uppenbarligen ha gjort 

ett allvarligt misstag 

om detta inte är ett 

slags skämt på min och 

mina landsmäns be-

kostnad. Jag vet inte 

Howard 'Sunrise' 

Hunter, ägare av Le-

adville Mining Co. 

greps förra veckan av 

federal polis misstänkt 

för förskingring, ur-

kundsförfalskning, ut-

pressning, olaga hot 

och misshandel. Mr 

Hunter är känd för att 

vara en hårdför gruvä-

gare till det lokala 

gruvbolaget i Lead-

ville, Colorado och det 

har länge ryktats att 

han skulle ha använt 

sig av ohederliga me-

del för ha tagit makten 

i gruvföretaget. I sam-

band med den hus-

rannsakan som gjordes 

vid gripandet har man 
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Dynamit på villovägar 

hur man annars ska 

tolka detta med att jag 

istället för dynamit fått 

en låda med vad som 

troligen är opium.” sä-

ger Wu Kong med upp-

rörd stämma till vår 

utsände reporter. Junky 

News kan efter 

provsmakning av lå-

dans innehåll bekräfta 

att det är opium som 

fanns i paketet. Man 

kan undra vad som kan 

ha föranlett denna felle-

verans av den annars 

det annars så pålitliga 

US Mail.  

Efterlysning!  

beslagtagit stora delar av 

Hunter’s och Leadville 

Mining Co’s bokföring. 

För att kunna kartlägga 

detta material söker poli-

sen upplysningsvis föl-

jande personer: Reviso-

rerna Archie Horton, 

Phillip Patterson och Ira 

Newton,  juristerna Oskar 

Chester samt Victor Ho-

ward. De som har in-

formation rörande dessa 

personers förehavanden 

ombeds kontakta Us 

Marshals i Junk City. 

 



Polisen letar fortfarande 

efter vittnen till rånet av 

en dilligens strax väster 

om Junk City för en må-

nad sedan. Vid rånet 

stals bland annat en 

större mängd guld till 

ett värde av ca $ 3 000. 

Polisen ber också ban-

Junky News stora teckningstävling är avgjord 

och vinnaren är konstnären Hiram Goff från 

Cheyenne Wells som även kommer att få 

emotta en prissumma på $ 20. Verket är en kol-

teckning med namnet ”Den döda eken” och 

motivet är taget från skogarna strax utanför 

Slow River.  
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               Tävling avgjord Guldrån värt $ 3 000 

ker och guldhandlare 

att vara extra vak-

samma vad gäller 

större mängder guld 

som kan vara i om-

lopp och att vid 

minsta misstanke kon-

takta Countysheriffen 

i Junk City.  
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Dygdiga unga män i uniform 
Det gläder mig att se dessa vackra unga office-

rare i Minnekapi samt i Slow River. Dessa 

unga män är föredöme för andra män. De är 

artiga mot damer i alla åldrar, har inte setts 

inne på skumma inrättningar samt inte heller 

har de setts vara påverkade av alkohol, som så 

många andra unga män som inte är i nation-

ens tjänst. 

Många av dessa unga män pratar gärna och 

kärleksfullt om sina trolovade som de har i 

sina hemområden. Det värmer  mitt hjärta att 

få höra dessa ord. Det förefaller dessa män 

främmande att försöka förföra våra lokala 

unga kvinnor vilket  naturligtvis också värmer 

denna ack så dygdiga kvinna i sina äldre år. 

 

Heder åt Er och åt vår nation 

Mrs Petronella Smith 

Efternamn   Förnamn   Dödsorsak 

Akerly    John     Naturlig död 

Baker    Esiah    Mord 

Callahan    Mary    Hästolycka 

Gray     William    Naturlig död 

McGee    Frank    Venerisk sjukdom 

Nelson    Margaret    Barnsäng 

Pillow    Clara    (Oklar dödsorsak) 

Stigson    Edward    Pistolduell 

Ericsson    Stella    Nervfeber 

Avlidna hemmahörande i Junk County 
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                  Unga ogifta kvinnor sökes 

Vi ber intresserade unga damer som är seriösa och ogifta att svara 

med ett brev. Skicka brevet till redaktionen så förmedlar vi edert 

svar till rätt annonsör. Ange signaturen under annonsen. 

 

 ”En intelligent ung man på 22 år, 182 centimeter och 85 kilo. Vill 

gärna komma i kontakt med kvinna på 18–22 år. Vill utväxla foto-

grafier. Mål: Trevligt och gott sällskap och, om det passar, äktenskap” 

 Svar till: Guldklimpen 

 ”Jag föredrar en kvinna som inte är av irländsk härkomst, och hon ska 

ha minst 20 000 dollar.” 

 Svar till: Den ensamme gruvarbetaren 

 ”Här har du en man som kan bära dig över tröskeln, hugga ved och 

laga tak. Vill gärna träffa en kvinna som lagar god mat, har friska tän-

der och breda höfter. ” 

 Svar till: Lusfri 

Jakten på titeln 

”Buffalo Bill” 

Det är nu klart att 

det blir en jakttäv-

ling nästa år mellan 

den formidable buf-

feljägaren William 

”Bill” Comstock och 

den 21-årige legen-

daren inom jägar-

kretsar William Frede-

rick Cody. Tävlingen 

kommer att hållas i 

Logan County, Kansas 

och målet är att döda 

så många bufflar som 

möjligt inom åtta tim-

mar. Priset är satt till 

500 dollar och rätten 

att få använda sig av 

smeknamnet ”Buffalo 

Bill”.  William 

Comstock härstammar 

från Cheyenne-

stammen och är en er-

känt duktig buffel-

jägare i trakten. Wil-

liam Cody har under 

flera år varit kontrak-

terad av arme’n att le-

verera buffelkött till 

Kansas järnvägsarbe-

tare och lär ha skjutit 

över 4000 av de stora 

djuren. Nu ska det av-

göras vem av dessa 

båda herrar som framö-

ver är den rättmätige 

ägaren av namnet 

”Buffalo Bill”.  
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Det sägs att Missis-

sippi är världens smut-

sigaste flod. Jag vet 

inte om det är sant, 

men en gång såg jag en 

diligens välja att köra 

på floden istället för på 

vägen för att slippa 

den sanka vägbanan. 

Idag var floden dock 

mestadels körbar för 

ångbåten Drennan 

Whyte. Åtminstone 

med en erfaren lots att 

dirigera henne förbi 

förrädiska skiftande 

rev av slam och såg-

spån från de stora såg-

verken uppströms. 

Med strömmen kom 

också stormfällda träd 

vilka likt murbräckor 

kunde slå hål på skro-

vet om utkiken brast i 

uppmärksamheten. De 

vanligt förekommande 

flodpiraterna höll sig 

för tillfället undan. 

Hade de känt till att vi 

hade 100 000 dollar i 

guld ombord hade de 

inte skytt några medel 

att borda oss. Men vi 

ångbåtsmän är inte 

lättskrämda. Det kan 

man inte vara när man 

har en enorm tryckko-

kare till ångpanna un-

der fötterna som när 

som helst kan explo-

dera.  

Vi var nästan framme i 

Natchez när så alla 

olyckorna kom på en 

gång. Flodpirater, lömska 

och smutsiga, såpass att 

de kanske skulle blivit 

något    renare om de fal-

lit i Missippiss bruna 

sörja, dök upp akter om 

oss. Vi skyfflade in extra 

kol i pannan för att öka 

farten och rundade den 

skarpa krök på floden 

som kallades The Five 

Fingers då en enorm träd-

stam uppenbarade sig 

föröver och tvingade oss 

till en skarp gir som fick 

hela ångbåten att luta så 

att utkiken högst upp 

kunnat sträcka ut mössan 

och skopa upp vatten ur 

floden, om han hittat nå-

got under gyttjan. Då 

hördes en serie av ljud 

som bäst kan beskrivas 

som BRAK, 

FOOOSCH, SSS, 

PANG, vilket i tur och 

ordning var lasten som 

otillräckligt surrad slet 

sig och slog hål på 

skrovet, vattnet som 

forsade in i lastutrym-

met och genom den 

olyckligtvis öppna dör-

ren till pannrummet, 

den plötsliga förång-

ningen i mötet med 

ångpannan och slutlig-

en ångpannan som be-

slöt sig för att migrera 

uppåt genom 3 våning-

ar och deklarera sin 

glödheta kärlek till fri-

heten. Drennan Whyte 

gick därmed till histo-

rien, och botten, genom 

att sjunka och brinna 

upp samtidigt. 

Lyckligtvis överlevde 

iaf undertecknad. 

 

Utdrag ur  

Legenden Om Drennan 

Whyte, av Dave Johnson 

Legenden Om Drennan Whyte 
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 Brud flydde 

från bröllop 

Den 22 år gamla miss 

Eleanor Berry hade sva-

rat på en kontaktan-

nons från ”Den en-

samme gruvarbetaren” 

Mr Louis Dreibelbis 

från Grass Valley i Kali-

fornien. I annonsen pre-

senterade sig Mr Drei-

belis som både rik och 

snygg. Brevväxlingen 

pågick i tre månader 

och sedan friade Mr 

Dreibelis. Miss Berry 

tog då tåget från staden 

Gilroy till sin okände 

utvalde. Miss Berry 

bytte till en diligens på 

stationen i Colfax. Hon 

var helt ovetandes om 

att det ombord på dili-

gensen fanns en kista 

med guld.  

Ryktet om guldet hade 

däremot nått banditer-

na i trakten och det 

dröjde inte länge för-

rän maskerade män 

omringade vagnen 

och hotade passage-

rarna med pistoler. 

Miss Berry fick då en 

skymt av ett ärr på en 

av banditernas hän-

der. De maskerade 

männen tog kistan 

med guld och för-

svann i fjärran. 

När miss Berry an-

lände till Grass Valley 

hann hon knappt stiga 

av diligensen och 

tvätta av sig resdam-

met innan bröllopet 

mellan henne och Mr 

Dreibelbis skulle 

stå. Prästen räckte 

fram en penna för att 

den blivande äkta 

mannen skulle skriva 

under vigselbeviset. 

Till sin fasa såg då 

miss Berry samma ärr 

på hans hand som på 

stråtrövarens. Miss 

Berry flydde då i panik 

från sin brudgum. 

Redaktionen har inte 

lyckats nå miss Berry 

för en kommentar.  

Rånargäng i sikte 

Redaktionen på 

Junky News har 

uppmärksammats 

om att Red river 

gang som rånade en 

guldgruva nyligen 

har siktats i närhet-

en av Slow River. 
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 Borttappat 

Ett låda är borta. 

Inget viktigt. Om 

du sett   lådan som 

du inte känner säj 

det till tidningen så 

titar vi stjälva om 

det är rett låda.  

Öpnna inte lådan. 

Inget viktigt! Bara 

en bra låda som vi           

behöver.  

Charkuteri och 

slakteri  

 

Kom och köp! 

 

Allt vårt kött, 

garanterat ej 

självdött.  

Lägsta priserna 

i stan  

•Färdigmalet kött från  

•Val 

•Häst 

•Grävling av god kvalitet 

 

T. Bones efterträdare, 

charkuteri och slakteri 

Mrs Tripper’s Gottebod  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mrs Tripper’s Gottebod har flyttat till nya lokaler på Main            

    Street i Junk City.  

    Tänk på att lite socker då och då, är bra för såväl hälsan som 

    humöret! 

    Vi önskar nya kunder som är hederliga och tidigare som är  

     skuldfria, varmt välkomna dit! 

 

ARBETE  

erbjudes 

Latrintömmare sökes  

Fria arbetstider, en 

omgång kläder per 

år och en flaska 

whisky i veckan.  

Bostad finnes utan-

för byn. Möjlighet 

till extra inkomster i 

form av hittelön, då 

borttappade föremål 

ibland dyker upp 

och kan återlämnas 

till tacksamma 

ägare.  
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Den skotske kirurgen 

Dr Robert Liston, känd 

för sina snabba operat-

ioner, dödade tre per-

soner under en operat-

ion. Dr Robert Liston 

har rykte om sig att 

vara en riktig estradör. 

Han har ofta många 

åskådare när han utför 

sina operationer och 

han brukar inleda sina 

operationer med att 

säga: ”Ta tid på mig, 

gentlemen. Ta tid på 

mig.” Normalt brukar 

en amputation av         

lemmar gå på under 

en minut.  

Dr Robert Listons kniv 

har sedemera visat sig 

vara ett farligt red-

skap. Han har vid ett 

tidigare tillfälle råkat 

skära bort en patients 

familjeklenoder när ha 

skulle amputera den-

nes ben. När Dr Liston 

vid det här tillfället 

skulle amputera ett 

ben gick det riktigt 

illa. Först råkade han 

skära av fingrarna på 

assistenten som höll 

fast mannen. När han 

sedan skulle byta red-

skap körde han kniven 

i rocken på en äldre 

läkare som bevittnade 

operationen. Läkaren 

blev inte skadad, men 

blev så svårt chockad 

att han föll död ner av 

hjärtstillestånd. Efter 

operationen drabbades 

både patientens och as-

sistentens sår av kall-

brand. Båda avled 

några dagar senare.  

Skotsk kirurg tog tre liv  

under en operation  

Boskap från Texas 

Den 27 april i år star-

tade trailboss George 

Duffield från Iowa en 

lång resa. Han har rest 

till Texas för att hämta 

boskap och ska tillsam-

mans med tjugo män 

driva 835 Texas Long-

horn kreatur ända till Se-

dalia i Missouri. En resa 

på 1200 kilometer. Under 

resans gång väntar öde-

mark, stora floder och 

krigiska stammar. Lägg 

därtill att djuren kan 

börja skena, regn, 

översvämningar, stöl-

der och sjukdomar.  

Texas har på grund av 

kriget förlorat kontak-

ten med sina tidigare 

marknader. Slaktfär-

diga kreatur hopar sig 

på farmerna. Priset på 

longhorns är nu nere 

på 12 dollar mot 30 

dollar innan kriget. 

Många boskapsuppfö-

dare vänder därför 

blickarna mot staterna 

norrut. Där ligger pri-

set på en oxe på 40 

dollar. George Duffi-

eld ser nu möjligheten 

att köpa djuren billigt i 

Texas och föra dem 

norrut där han tänker 

sälja dem. Han räknar 

med att den långa resan 

ska löna sig och ge en 

ordentlig vinst. Den 

stora utmaningen är att 

driva hjordarna långt 

norrut där järnvägsnä-

tet finns, så de kan 

transporteras vidare till 

slakterierna i Chicago. 

Vi önskar honom och 

hans tjugo cowboys 

lycka till.  


