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Hasło Wydania:
„jesli nie masz konta na naszej klasie jestes 

nikim....” 

Szwejk Mówi (w sprawie artykułu wydania-str 7)

„Kochana i droga Żono, najmilsza Bożenko!

Już noc, ale ja stale wspominam Ciebie, moje Ty złoto, i widzę Cię w 
duchu, jak i Ty o mnie wspominasz spoglądając na puste łóżko obok siebie. 

Musisz mi wybaczyć, że mi przy tym to i owo przychodzi na myśl. Wiesz 
dobrze, że juz od samego początku wojny jestem w wojsku i że wiele rzeczy 
słyszałem od swoich kolegów, którzy jako ranni mieli urlop i pojechali do domu, 
ale woleliby zginąć niż widzieć na własne oczy, jak jakiś przybłęda włóczy się 
za rodzoną żoną. Bardzo to dla  mnie przykre, kochana Bożenko, że takie 
rzeczy muszę Ci pisać. Nawet nie pisałbym Ci o tym, ale Ty sama zwierzyłaś się 
przecie, że nie jestem pierwszym, który miał z Tobą stosunek poważny, i że 
przede mną miał Cię juz pan Kraus z ulicy Mikołaja.
Teraz, gdy myślę o tym w nocy i gdy wyobrażam sobie, że ten nędzarz w 
czasie mojej nieobecności mógłby odnawiać swoje pretensje do Ciebie, to mi 
się wydaje, kochana Bożenko, że mógłbym go udusić na miejscu. Długo 
tłumiłem to w sobie, ale gdy pomyślę, że znowuż mógłby się włóczyć za Tobą, 
to serce mi się ściska i muszę Ci zwrócić uwagę, że nie zniósłbym obok siebie 
takiej świni, która kurwiłaby się z pierwszym lepszym i przyniosłaby wstyd 
mojemu nazwisku. Daruj mi, kochana Bożenko, moje ostre słowa, ale pilnuj 
się, żebym o Tobie nie usłyszał nic złego. W przeciwnym razie byłbym 
zmuszony wypuścić flaki jednemu i drugiemu z was, ponieważ na wszystko 
jestem zdecydowany, choćbym za to miał życie postradać. 

Po tysiąckroć całuję Ciebie oraz pozdrawiam ojca i matkę,

Twój Tolek.

P.S. A    n i e    z a p omn i j ,   ż e    n o s i s z    mo j e    n a z wi s k o !”



Cała prawda o Żonie Monarchy

Niedawno, w trakcie wywiadu z 
KiC(z) spytaliśmy Jego Świątob-
liwość o żonę. Jego Ekscelencja 
odpowiedział, że od ostatnio je-
go małżonka dzwoniła do niego 
mówiąc, że wychodzi z jednej z 
łazienek Pałacu Schönbrunn, 
lecz nie uwierzyliśmy w tą his-
torię... W tym artykule mamy za-
miar przedstawić całą prawdę
o Żonie Monarchy.
Tylko u nas, tylko dla Was ta 
wstrząsająca historia zdrady i mordu...    (zdjęcie z mikrokamery) 

Jak wszystkim wiadomo Jej Świątobliwość Elżbietę nie widziano od 10. czerwca 2007 roku. 
Zdominowana przez męża drobna kobieta, jaką była denatka, nie pozwalała jej stawić aktywnego 
oporu temu potworowi, jakim jest KiC(z), który raptem tylko jeden, jedyny raz pozwolił jej się 
wypowiedzieć na dodatek w jakimś mało znaczącym temacie.

Był deszczowy dzień... Elżbieta wstała jak zawsze o 5 rano by móc się z mężem jeszcze 
poprzytulać, bo przez cały dzień, choleryczny Monarcha nie miał dla niej czasu, a wieczorami 
'bolała go głowa'.
Lecz tego dnia wszystko było inne... Franciszek chciał... Ptaki śpiewały... a Elżbieta... miała 
orgazm...  to wszystko zapowiadało nieuchronną tragedię, która miała nadejść... niebawem.

Sex trwał całe dwie minuty... rekord... Franciszek coraz dłużej powstrzymywał się.

Do śniadania nic się nie działo, lecz potem stało się coś, co nie miało prawa się stać...
Elżbieta chciała... jeszcze...

Franciszek Józef II wpadł w szał, wziął swoją koronę, która leżała pod łożem i począł ją uderzać, 
koroną która waży niespełna 49,5 kg. Krzyczał w psychodelicznym amoku o „Służbie Monarchii”, 
„Dobru Ojczyzny”, „Chwale Austro-Węgier”.

Jak widać na zdjęciu Elżbieta ma zmiażdżoną czaszkę a krew rozlana jest po prześcieradle.

Pół godziny potem KiC(z) kazał zakopać ciało swojemu lokajowi 
w pałacowych ogrodach.
Ciało po dzień dzisiejszy tam spoczywa, gdyż nikt nie ma odwagi 
przeciwstawić się Wszechmocnemu KiC(zowi) i ujawnić prawdę. 
My jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzu postanowili tą straszliwą 
sprawę wyjąć na światło dzienne.



Austro-Węgrzy w słowach i obrazach
        Żeby Austro-Węgry 

były 

   Austro-Węgrami

    Bo Zdrowie 
          to
  PODSTAWA

                                                                                    U nas 

PIĘKNIE(!!!)

                         jest.



Dlaczego Liberal eRotberg jest czytany?? 
(Fotorepotraż bez komentarza)

(ZDJĘCIE DRUGIEJ STRONY ZROBIONE W REDAKCJI NIECODZIENNIKA )



Ostatnie wydarzenia w (nie)Rz dzieą

Pewnie każdy już wie, drogą pantoflową, biorąc udział, czy też od niechcenia, co 
ostatnimi, bardzo burzliwymi czasy się działo, ale ja pozwolę to opisać ze strony 
wolnego obserwatora.
Godzina 21:29, do Zgromadzenia Parlamentarnego wpłynął wniosek Pana Miklosa 
Vay, który zachował się jak skończony imbecyl w porozumieniu z innym imbecylem, 
niedoścignionym śmieciem, Panem Trzebiatowskim przedstawił wniosek Ustawy 
Centralnej, dotyczący Dekretu Cesarskiego i Królewskiego nr 52 o Prokuraturze. 
Zakazujący Prokuratorowi Generalnemu pełnienia jakichkolwiek funkcji rządowych.
Trzeba pogratulować mu instynktu samozachowawczego... Sam pełni pełno funkcji, ale 
musiał mu widocznie wybitnie przeszkadzać Pan Mortuus. Nie podobają mi się rządy 
tegoż Pana, ale na Miłość Boską nie niszczcie reform w środku uch wprowadzania. Bo 
to jest tylko i wyłącznie oznaką, jak wielkimi debilami jesteście.

Na dokładkę niejaki Rütelheld, cieć jakich mało czy to w przypływie chwilowego 
kaprysu, czy też zdenerwowania całą sprawą (chociaż zważając jakim on jest 
kretynem prędzej to pierwsze) zarządał rezygnacji przygłupa Trzebiatowskiego 
z funkcji Ministra Wojny... 
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że Rząd dosłownie NIC nie robił, gdy Pan 
Trzebiatowski 24 stycznia podpisał z MSZ Austro-Węgier traktat o nawiązaniu 
stosunków dyplomatycznych, co doprowadziło do tego, że Trzebiatowski zaczął 
łamać prawo.

Cuda się działy w tej sprawie... 
Pan von Bielendorf zgadza się z Panem von Rablem...
Monarsze skończyła się oferta „Darmowy Numer”... (szczere kondolencje)
Wszędzie są faszyści, lub komuniści...
Trizondal zaczął jakoś wegetować...

Możemy być pewni jednego. Nie ma to jak własni ministrowie obrabiający d*pę 
Premierowi. A Austro-Węgry to nie bajka. Mamy tu ludzi, parapety, stołki i 
taborety, a to nie zmieni się chyba juz nigdy...

A tymczasem nie udało się... Rząd stabilny, Maksymow w Austro-Węgrzech, a 
Monarcha jak zawsze wykonuje swoje sławne jak świat szeroki wielogodzinne 

rozmowy telefoniczne... dzień jak codzień w Monarchii Austro-Węgier.



Urzędnicy na wojarzach

„Od poniedziałku Ministrowie Monarchii Austro-Węgier zostaną przydzieleni do swoich odpowiedników w 
Scholandii, gdzie będą przez tydzień tj od godziny 0:00 dnia 28 stycznia, do godziny 23:59 dnia 3 
stycznia(sic!) 2008 przyglądać się pracy swoich odpowiedników w Królestwie Scholandii. Potraktujcie to jako 
kurs przygotowawczy. Każde ministerstwo musi stworzyć system procedur. Przygladając się, notujcie 
wszystko co może Wam się przydać. Wyciągnijcie wszystko co najlepsze z tych systemów. Ponieważ w 
przyszłości nikt nie da Wam taryfy ulgowej.
I nie przynieście Rządowi i Monarchii Austro-Węgier wstydu. Liczymy na WAS!!

(-) Minister Spraw Wewnętrznych
Otto von Rütelheld”

Jak można powyżej przeczytać... Austro-Węgierscy urzędnicy jadą się szkolić... braaaaawo!!
...Ale czy warto pochwalać... ?

Z ogromnym żalem i bólem w sercu informuję, iż ten pomysł jest pierwszym projektem, którego nie 
skrytykuję, a nawet pochwalę... 

ALE ZAPEWNIAM!!

OD DZISIAJ NIECODZIENNIK KRYTYCZNY BĘDZIE JESZCZE BARDZIEJ KRYTYCZNIE PODCHODZIŁ 
DO SPRAW MONARCHII AUSTRO-WĘGIER. POCHWALAMY NIEKTÓRE DECYZJE, ALE JAK WIDAĆ 

JEST ICH BAAAARDZO MAŁO, OBIECUJEMY, ŻE W PRZYSZŁOŚCI BĘDZIE ICH JESZCZE MNIEJ

(-) Twórca i Odtwórca
            Redaktor Naczelny

Austro-Węgierskiego
Niecodziennika Krytycznego

Niecodziennik Krytyczny  pragnie  także  zakomunikować,  iż  umieścił  swoją 
stronę  w  Projekcie: Planeta Mikronacje.

W przyszłości Wasz ulubiony Mikroświatowy brukowiec będzie dostępny 
szerszemu gronu.


