
Junky News 

En större brand lam-

slog under förra veckan 

staden Denver, Colo-

rado. Branden som star-

tade i affärskvarteren 

runt Blake Str spred sig 

snabbt och omfattade 

slutligen flera hundra 

byggnader. Junky 

News kan rapportera 

att inga personer befa-

ras ha omkommit men 

däremot har många för-

lorat sina hem och till-

hörigheter. Än så länge 

obekräftade uppgifter 

säger att det kan ha rört 

Ledaren för det lokala 

American Party (anti-

katolikerna) avled has-

tigt i går kväll efter att 

dödligt ha sårats i en 

duell mot republi-

kanska senatorn Julia 

Tipp. Senator Tipp 

hade tagit illa vid sig 

av senator Cohenours 

påstående att Tipp 

skulle vara allierad 

med antikrist och på-

ven, såsom varandes 

troende katolik. Sena-

torn saknas stort av 

efterlevande make och 

sju yngre barn. Ef-

tersom senator Co-

henours satt i Minne-
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Denver Brinner!! 

sig om en explosion 

som startade branden. 

Flera vittnen som vår 

reporter talat med be-

rättar om att de vaknat 

av en hög smäll som 

från en kanon eller en 

gruvsprängning.    

Röster hördes på ga-

torna efter branden om 

allt från banditer till 

försäkringsbedrägerier. 

Junky News lägger inte 

några personliga åsik-

ter i sina artiklar utan 

bara sanningen.  

kapi Senate för Junk 

City kommer ett nyval 

att hållas där så snart 

omständigheterna tillå-

ter. 

Närvarande chockades 

av duellen och röster 

hördes efteråt  om 

lämpligheten att tillåta 

dessa överhuvudtaget i 

våra moderna tider.  

En röst hördes som jäm-

förde offentliga dueller 

med den mörka medel-

tiden.  

 Förslag kommer att 

lämnas till Senaten om 

att omedelbart förbjuda 

offentliga dueller. 

Minnekapi Senator  

Jill Cohenour  

Avliden! 
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Minnekapis guver-

nör Nathan Johnston 

har tröttnat på laglös-

heten som råder i del-

staten.  

“Vår delstat ska vara 

en plats för hederliga 

amerikanska medbor-

gare som vill bidra till 

att bygga ett gudfruk-

tigt samhälle och en 

blomstrande ekonomi, 

inte för banditer och 

patrask” dundrade han i 

ett offentligt anförande i 

samband med öppnandet 

av ett nytt handelshus i 

Junk City.  

Om det inte sker bot och 

bättring i de städer och 

byar som mer eller 

mindre kan klassas som 

laglösa hotade han med 

allvarliga repressalier. 

Krav på lag och ordning 
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Avlidna hemmahörande i Slow River Senaste Veckan! 

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 

McGregor   Edward    Mord 

McGregor   Elisabeth   Mord 

McGregor   Abraham   Mord 

McGregor   Dave    Mord 

McGregor   Nellie    Mord 

McGregor   Lydia    Mord 

McGregor   Rachel    Mord 

Sheep    Albert    Indianöverfall 

Sheep    Mary    Indianöverfall 

Cow    Moe     Indianöverfall 

Smith    Billy-Bob   Olycka—självvållad 

Johnson    Eliah    Undernäring 

Santhesson   Anders    Åderlåtning 

Johnston    Sven    Ältan 

McCleod    Connor    Ren Dumhet 
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Trygga Slow River 

Flytta till Slow River—en växande 

småstad i Minnekapi County. 

Slow River erbjuder Er: 

 En trygg småstad att leva och 

uppfostra barn i 

 Mark till bra priser 

 Stora expansionsmöjligheter 

 Goda affärsmöjligheter 

 

Det var länge sedan 

Slow River drabbades 
av överfall från Lakota-
stammen, men nu ver-
kar det som att dessa är 
på krigsstigen igen.   

Den senaste tiden har 
det rapporterats att får 
och andra boskap ska-
dats eller dödats av pi-
lar.  

En familj som Junky 
News talat med berättar 
om att de flera nätter i 
rad fått får dödade och 
att de nu inte längre vå-
gar bo kvar i rädsla för 
att själva bli överfallna.  

Hur länge kommer det 
gå att vara säker från 
dylika attacker inne i 
Slow River?  

Junky News har talat 
med flera oroliga invå-
nare inne i Slow River.  

“Man vågar ju snart 
inte släppa ut sina barn 

Lakota-stammen på krigsstigen 

i skogen längre” sä-
ger en mor som vill 
vara anonym.  

“Det var bättre förr” 
säger en äldre herre 
som Junky News pra-
tat med strax efter 
han blev utslängd 
från Dirty Dick’s 
saloon.  

”Vad gör myndighet-
erna? Här känns det 
inte tryggt. Det är till 
och med bättre när 
staden är full av ban-
diter för då finns det 
ju vapen i stan i alla 
fall” säger en äldre 
dam samtidigt som 
hon hytter med sitt 
paraply mot vår re-
porter utanför Mrs 
Trippers Gottebod. 

Förhoppningsvis tar 
myndigheterna tag i 
detta problem innan 
det eskalerar. 

En i Slow River 

känd finansman och 
bankägare, tidigare 
läkare och häst-
handlare, skall nyli-
gen enligt trovär-
diga vittnen setts 
uppenbart påverkad 
av till synes både 
sprit och Lauda-
num.  

Han skall under på-
verkan försökt bryta 
sig in i Iron Mad-
digans stuteri utan-
för Junk City.  

Stuteriet har tidigare 

Känd finansman gravt berusad  

utanför stuteri 

haft problem med häst-
kränkare vilket djupt 
oroar Stuteriets ägare.  

Vid en förfrågan kan 
inte den lokale sheriffen 
utesluta ett samband, 
men kan inte uttala sig i 
frågan eftersom sherif-
fen  inte talat med fi-
nansmannen samt vän-
tar på rapporten.  

Dessutom bor mannen i 
fråga i Slow River, en 
stad som länge saknat 
lagligt beskydd och 
som sällan besöks av 
lagens representanter. 

 



September 10          Junky News     1866  

 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 

 

ARBETE  

erbjudes 

Latrintömmare sökes  

Fria arbetstider, en 

omgång kläder per 

år och en flaska 

whisky i veckan.   

Bostad finnes utan-

för staden.  

Möjlighet till extra 

inkomster i form av 

hittelön, då borttap-

pade föremål ibland 

dyker upp och kan 

återlämnas till tack-

samma ägare.  

Vid intresse kon-

takta  redaktionen 

Enligt uppgifter till 

tidningen har den väl-
kända saloonägaren 
och lokalpolitikern 
Charlott Rosvelt ham-
nat i rejäla ekono-
miska problem efter 
diverse slarviga inve-
steringar. Hon skall 
enligt uppgift ha sat-
sat stora delar av sitt 
innehav i sin saloon 
på spekulationer i ak-
tier för en Boliviansk 

guldgruva. Gruvan 
visade sig tyvärr vara 
nästan helt tom och i 
princip inget gick att 
rädda av investering-
en. Rosvelt skall vi-
dare också ha köpt 
guld till rekordhögt 
pris, med förhoppning 
om att priset skulle 
stiga än mer, något 
som visade sig vara en 
felsatsning. Kända 
guldspekulanter kan 

inte ens förstå hur en så-
dan affär skulle kunna 
vara lönsam. Enligt upp-
gift skyller Rosvelt alla 
investeringar på Slow Ri-
ver Bank och har nu inlett 
en process med hjälp av 
Advokatfirman Fisher & 
Fisher för att få tillbaka 
sina pengar från banken. 
En representant för advo-
katfirman sågs av många 
vittnen nyligen resa mot 
Slow River. 

Charlott Rosvelt i blåsväder 

Ogifta kvinnor sökes 

Vid intresse—skicka telegram till redaktionen.  

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

hon ska ha minst 2000 dollar.” 

 Svar till: Den ensamme rallaren 

 ”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 tänder och breda höfter. ” 

 Svar till: Lusfri 
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 Classified advertisments 

Säljes 

Bättre begagnad kor-

sett—använd endast 

på bordell i 6 mån. 

Miss Nelly  

Sökes 

Äkta hälft av man-

ligt kön. Krav: snäll, 

stark och inte för ful. 

Änkan Dover 

Säljes 

På grund av stor 

överproduktion reas 

plåtmuggar ut. 

Mängdrabatt utlovas 

utan problem 

Smeden i Byn 

Sökes 

Hembränningsappa-

rat av större modell. 

Akut behov—betalar 

bra! 

Miss Moon Shine 

Säljes 

1 par skor—endast 

använt av 5 barn i 

varierande ålder 

Mrs Smith 

Säljes 

Ko i gott skick, endast 

mindre defekter som 

mul– och klövsjuka. 

Bonden Olesson 

Efterlyses 

Belöning utlovas för 

gristjuven som stal 

min sugga härom 

kvällen 

Bonden Olesson 

Säljes 

Stövlar i begagnat 

skick 

Dödgrävarn 

Sökes 

Åsna eller mulåsna i 

gott skick, helst inte 

för gammal och bång-

styrig 

Jose’ 

Upphittat! 

Guldklimp. Återfås 

mot beskrivning.  

Förfrågningar till:  

Pastor Brown på 

Saloonen 

Nya ansikten i slow River 

Junky News presenterar sin återkommande se-

rie av artiklar med nya invånare i Slow River. 

Efter en kort promenad på Slow Rivers gator 

träffar Junky News reporter Mrs Anna Belle 

Rose—efter Mr Rose’s död, en numera välbärgad 

änka. 

JN: Vad gör en så välbärgad änka som Ni i Slow Ri-

ver?  

Mrs Anna Belle Rose svarar Junky News reporter med 

en världsvan röst och stadga i rösten som bara ett liv i 

de högre klasserna kan medföra; 

”Denna stad med dess vänliga invånare har lind-

rat min sorg och den eminenta rörelsen "Kila Vi-

dare" har erbjudit mig en chans att låta mina erfa-

renheter av sömnad, 

att baka fina kakor och 

koka särskilda örter 

komma till nytta.” 

Junky News tackar 

Mrs Anna Belle Rose 

för sin medverkan i 

den nya artikel serien. 

 

JUNK CITY 
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Såsom prästvigd av 
den engelske ärkebis-
kopen av Canterbury 
emottager pastor 
Brown även bikt.  

Smörjelse i stärkande 
syfte ges till barn, 
gamla, sjuka, svaga, 
kvinnor i välsignat till-
stånd och barnsängs-
kvinnor.  

Vid behov ges även 
den sista smörjelsen.  

Pastorn utför även på 
begäran hembesök, 
skolbesök och förbö-
ner. 

Pastorn kommer snar-

ast att inleda in-

samling till förmån för 

en kyrka i Slow River  

Den kände affärs-

ledaren och filantro-

pen Arthur Ford be-

finner sig sedan ett 

par veckor i Junk City 

för att slutföra en affär 

med det lokala skogs-

bolaget Bell & Snyder 

Lumber Trading 

Company. Affären 

Stor affärsuppgörelse i Junk City 

kan innebära att skogs-

bolaget kan expandera 

sin verksamhet i nordlig 

och nordvästlig riktning 

i förhållande till dess 

säte i Junk City. Junky 

News har pratat med 

herr Ford som är myck-

et förtegen om förhand-

lingarna  

Anglikansk kyrko-

herde bildar församling 
i Slow River. 

Det har kommit till red-
aktionens kännedom att 
den anglikanske pas-
torn Jeremiah E Brown 
på en uppenbarelse av 
den helige ande beslu-
tat sig för att slå sig ner 
i Slow River och här 
förkunna ” den enda 
och sanna läran”. 

Kyrkoherden kommer i 
avsaknad av kyrka att 
hålla Högmässa och af-
tonsång på saloonen.  

Kyrkoherden kommer 
givetvis kunna vara be-
hjälplig vid barndop, 
lysning, vigslar, begrav-
ningar och kyrktag-
ningar.  

Ny församling i Slow River 



September 10          Junky News     1866  

Slow River deltar nu 

för första gången i täv-

lingen över vilken stad 

som har flest begrav-

ningar per dag på 

amerikanskt territo-

rium.  

Trots Slow Rivers 

ringa storlek ligger 

Slow River nu på ni-

onde plats. Närmst 

före befinner sig Chi-

cago med sina 520 000 

invånare.  

Under veckan som gått 

har det begravts i me-

deltal 3 1/2 person per 

dag, men en ökning 

befaras under helgen. 

Senast igår begravdes 

en tillrest familj på sju 

personer som råkat 

hamna emellan två 

grupper av bankrånare 

som försökte råna ban-

ken “A cent of dollar” 

driven av släkten 

McEvans.  

Banken har fört en ty-

nande tillvaro sedan 

en explosion förgjorde 

merparten av dess sed-

lar.  

Viss nytryckning har 

dock skett och ban-

kens likviditet garant-

eras även fortsätt-

ningsvis av Chicago 

Bank Union.  

En revisor väntas inom 

kort komma för att re-

glera oklarheter som 

uppkommit med dessa 

tragiska händelser.  

Dock tycks familjen 

McEvans ha förlorat 

intresse för bankvä-

sendet. Även stuteriet 

går på sparlåga sedan 

dess främsta avels-

hingst avlidit.  

Istället synes begrav-

ningsväsendet vara en 

framtidsbransch jäm-

förbar med olja, 

whisky och bomull.  

Under Ruths ledning 

fångar familjen de sen-

aste och  lönsamma 

trenderna. Både en-

skilda gravar och 

massgravar synes po-

pulära liksom livför-

säkringar.  

Ska Slow River kunna 

komma förbi Chicago? 

Junky News hoppas att 

så är fallet. 

Vinnande stad utlovas 

en katafalk i brons av 

den kände konstnären 

Paul Corrigan med ut-

ställningar både i Lon-

don och Paris. 

        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

SLow River top tio i  

begravningstävlingen! 

Colt Pocket Revolver .31 caliber 

Speciellt framtagen som ett lätt och smidigt vapen. 

Lätt att ladda, lätt att gömma och effektiv även på längre 

håll. 

Colt Pocket .31 Cal. Ditt bästa val! 

Colt Manuf, corp, Conn 

Explosion i Byn 

På onsdagsnatten 

hördes en stor explos-

ion i riktning från 

Byn.  

Orsaken är okänd 

men Junky News har 

noterat att priset på 

Moonshine har dras-

tiskt ökat sedan dess. 

Junky News befarar 

stora leveransproblem  

den närmaste tiden. 


