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INDBYGGERE I GURREVILLE
Det er nu 30 år siden at jeg
fandt guld i de omkringliggende bjerge og stiftede
byen Gurreville. Siden da
er byen vokset til en stor og
driftig prærieby, som i dag
huser både saloon, bank,
smed og bedemand.

Hvem, der skal være den nye
borgmester i Gurreville, er
det op til byens borgere at
bestemme. Der vil derfor
blive afholdt borgmestervalg
i byen fredag den 8. august i
det herrens år 1814.
Den nye borgmester skal
arbejde for fortsat økonomisk
fremgang i Gurreville og
samtidig sørge for at byens
grupperinger af cowboys,
indianere, mexicanere, guldgravere, pelsjægere og mange
andre befolkningsgrupper
fortsætter med at leve fredeligt sammen trods ofte modstridende interesser.

I de sidste 30 år har jeg været
borgmester i Gurreville. Men
mine kræfter er ikke, hvad de
har været. Jeg føler derfor at
tiden nu er kommet, hvor jeg
bør overdrage borgmesterkæden til en afløser.

Kandidater, som ønsker
at komme i betragtning til
borgmesterposten, skal henvende sig til mig. Jeg vil
ønske kandidaterne held og
lykke med den kommende
valgkamp.

Jeg skal i den forbindelse
understrege, at Sheriffen har
fået besked på at slå hårdt
ned på alle former for valgsvindel, såsom trusler, bestikkelse, nedskydning af modstandere med videre.

Doc. Clemmet og hans mænd
på besøg i Gurreville City.

Ny sneplov til Gurreville tog
ankommet på banegården.
De seneste vintre har afskåret
Gurreville fra Chilkoot Pass,
og det gamle Whattmann
tog har flere gange siddet fast i Skagway passet.

og vinteren bare komme
an. Den æder sig hurtigere
igennem snedriverne end en
stifinder kan spise en hel
pakke leverpostej.”
Indvielsen sker på næste
lørdag ved banegården

Doc. og drengene red fredag ind i byen for at kigge
på byens ledige jordlodder.
Doc. planlægger at bygge
et nyt casino i Gurreville.
Lørdag red borgmestren og
Doc. til engen og blev enige
om jordloddets størelse.

Den nye turbineplov begejstrer Gill. “Så kan sneen

Med ønsket om en fair valgkamp.

Ærbødigst
Frank McGurre,
Borgmester

