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Farvel til Frank McGurre
Lørdag aften blev der taget endelig afsked med Gurrevilles grundlægger, og
på alle måder store mand,
Frank McGurre. Det blev
en værdig afsked, og ikke
mindst var præsentationen
af en storslået statue et højdepunkt.
Ifølge Gurreville Gazettes kilder
på rådhuset, var den oprindelige
plan en motorvej og et kulturhus,
men Gurrevilles borgere har ingen biler og meget lidt kultur, så
statuen, med tilhørende forgyldte
lampe, var trods alt et bedre valg.
opsummerede endnu en gang
hans store politiske bedrift og
personlige kæphest: en hård linje
mod spytten og banden i Gurreville.

Pointen blev understreget af vores sherif, Jeans McHauen, som
med sin imponerende fysisk altid
virker troværdighed når han leverer trusler om hårde straffe. Og
denne gang blev også skødesløs
henkastning af affald og hænder
i lommen bragt på banen.
Gary Gunslinger og hans infame
slæng blev også nævnt igen –
som altid er Gary og hans kumpaner en lurende trussel mod freden
i byen.
Frank McGurre blev sendt på
pension med et trefoldigt leve,
og Gurreville skal nu vælge en
ny borgmester – og valgkampen
er i gang.
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Statuen af vores afgående borgmester, den grandiøse Frank McGurre

Dagens Vejr

Dagens Joke

Mest tørt og skyet med temp.
omkring 20 grader. Svag til
jævn vind fra øst og sydøst.
Søndag mest skyet og i løbet af formiddagen regn og
tordenbyger. Der er stedvis
risiko for skybrud. Temp. op
mellem 25 og 30 grader. Svag
til jævn vind fra sydøst og øst.

En cowboy kom ind på en saloon, hvor han drak et glas øl.

Dagens Tal
Solopgang: 5:18
Solnedgang: 21:15,
Dagens længde: 15:57, aftaget 1:36
Måne op: 12:39
Måne ned: 23:02

Da han kom ud, opdagede han,
at hans hest var blevet stjålet.
Han gik ind igen, viftede med
sin pistol, skød op i loftet og
råbte:
– Hvem har stjålet min hest?
Ingen svarede, så den fremmede cowboy sagde:
– Okay, jeg vil drikke endnu et
glas øl, og hvis min hest ikke
er tilbage, når jeg går ud igen,
er jeg nødt til at gøre, som jeg
gjorde i Texas.
De lokale blev urolige, og den
fremmede sagde:
– Jeg ønsker virkelig ikke at
gøre det samme, som jeg gjorde i Texas.

Han drak sin øl, gik ud – og
hesten var igen på sin plads.
Da han satte sig i sadlen, gik
bartenderen ud og spurgte
ham:
– Inden du rider væk, så sig
mig lige, hvad det var, du måtte gøre i Texas. Den fremmede
vendte sig om og svarede:
– Jeg måtte gå hjem…
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Breaking News!!
Gurreville outpost skyder op
med rasende fart. På sletten
øst for Gurreville vokser med
eksplosiv fart en hel ny bydel
til Gurreville op .
Det er ved redaktions afslutning stadig uvist om den store
tilstrømning af nybygger, der
leder tankerne tilbage til gulfeberen der førte til Gurreville’s
fødsel, skyldes den fantastiske
landbrugsjord på sletten eller
jagten på guld .
Men en ting der er sikkert er, at
den yderlige placering af outpost gør at det bliver nødvendig
at etablerer en palisade med en
svær port i. Ikke blot for at
beskytte nybyggerne mod ”de
vilde” men også for at sikre sig
mod ubehagelig besøg fra Garry
Gunslinger, da vores fantastiske
sherif Jeans McHauen og hans
to smukke hjælpe sheriffer, på
trods af stor dygtighed næppe
vil kunne nå til outpost i tide.

Vi kan afslører (fra pålidelige,
men anonym kilde ) at der huserer rygter om, at der tales om, at
oprette en milits for at beskytte
outposten og den meget lange
vej, hvor forsyningerne skal
transporteres frem med prærievogns karavane, samt at denne
milits starter på skydetræning
med den super moderne Winchester Model 1884, det mest
moderne våbenindustrien kan
præsterer, en af de nærmeste
dage
Der er blandt handelsfolkene
udbredt enighed om, at det er
godt med den nye outpost og
alle glæder sig til, at de nye
beboere kommer til byen for at
gøre handel. Bedemand H. A.
Draper oplyser, at han overvejer
at den første kunde fra outposten
får 4,2% rabat på en standart begravelse. H. A. Draper oplyser
desuden, at han ser så lyst på
fremtiden og at han overvejer at
engagerer en læredreng.
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Flittige Gurreville
Da du ankom til lejren, tænkte du så over hvem der havde
i Gurreville?
Onsdag morgen mødtes 20 frivillige Pionerer og andre hjælper
for at starte opbygningen af
Gurreville og omegn. Det var
hårdt arbejde i det varme vejr,
men der blev savet, banket og
malet for fuld skrue hele dagen,
for byen skulle jo stå færdig, før
alle spejderne ankom lørdag formiddag.
Alle butikkerne skulle bygges,
males og indrettes, lygtepælene
blev sat op, indgangsportaler
blev rejst, lejrpladser blev opmålt og diverse aktiviteter blev
klargjort. Det var hårdt arbejde
fra morgen til aften, men hver
aften samledes alle de frivillige
hjælpere til et hyggeligt lejrbål,
for selvom der var travlt, skulle
der også være plads til rigtig,
ægte spejderhygge.

Fredag aften da lejropbygning
var tæt på at være ved vejs ende
belønnede de frivillige sig selv
med en tur til stranden tæt på.
Bilerne blev fyldt med trætte,
svedige, men tilfredse pionere
og leder, der efter det hårde arbejde de havde ydet de sidste 3
dage virkelig trængte til en kold
dukkert.
Så husk når du går gennem Gurbygningsværker, at tænk på de
pionere, ledere og hjælpere der
kæmpede hårdt for at få det hele
til at stå klar til da du ankom til
lejren!
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Stærkere, veltalende, mere
træfsikker eller smukkest?
Frank McGurres politiske karriere
var knapt lagt i graven, før kampen om borgmesterposten brød
ud. Og det bliver tydeligvis en
hård valgkamp!
De 4 kandidater var tydeligvis
godt forberedt, og holdt sig ikke
tilbage. De gav store løfter, og
opildnede de fremmødte med stor
succes.
Her følger en kort gennemgang af
de 4 kandidaters oplæg:
Den stærke
Gamle Måne -Makkitotosimew
Vi hørte igen om Gamle Månes
erfaring med at nedkæmpe bjørne.
Gamle Måne er uden tvivl den
stærkeste og mest fysisk imponerende kandidat.
Gamle Måne har det ikke nemt
med hverken cowboys eller kvinder. Til gengæld kan man regne
med at kun skulle gå i skole hver
anden uge, og bruge masser af tid
på at jage og slås. Og naturen har
intet at frygte fra Gamle Måne –
med mindre man altså er en bjørn.
Gamle Månes tale var præget af
masser af ugh’er, og blev afsluttet
med dans, og rigtig meget af den
endda.

Den veltalende
Merton Batling
Merton Batlings baggrund som
trykker slog klart igennem. Tegneserien er den vigtigste bog for
mr. Batling, og hans mange rejser
ud i verden har givet ham dannelse og inspiration til arbejdet på
rådhuset.
Mr. Batling var også inspireret til
at medbringe assistance i form af
en løjerlig og interessant eliksirsælger, ved navn mr. Beinbruch.
Mr. Beinbruchs eliksir, som redaktionen formoder er baseret på
slangeolie, skulle kunne give evig
undom. Og netop evig ungdom
er hvad borgerne i Gurreville vil
kunne se frem til hvis Merton Batling vinder valget. Eliksiren blev
også demonstreret, og viste sig
overraskende effektiv. Det blev i

øvrigt bemærket at hverken Batling eller Beinbruch selv brugte
eliksiren – selvom den kunne have
gjort gavn for begge.
Den træfsikre
Morten ”Mugsy” Montana
Mr. Montana står klart for handling fremfor ord – hvilket han talte
rigtig meget om. Talens store tema var egern, og især mr. Montanas brændende ønske om at skyde
var da også iklædt en prægtig
dragt af selvsamme egernskind,
så skulle Mr. Montana blive borgmester vil der ikke være udsigt til
at få frost i ørerne om vinteren.
Talen sluttede af med skydeopvisning, hvor balloner dog erstattede
egern i dagens anledning. Der
blev lovet mindre skole, bøger og
tegneserier, og mere jagt – især

dygtigste! Som en sidebemærkning sluttede mr. Montana af med
udsigt til endnu et forbud – mod at
række tunge.
Den smukke
Lulubelle Mortensen
Lulubelle Mortensen har også stor
international erfaring, og er tydeligvis i underholdningsbranchen.
Lulubelle Mortensen talte ikke
meget, men leverede varen i
form af 4 medbragte skønheder
– som dog var pænt behårede, og
nærmest bragte minder om mr.
Montanas tidligere indslag med
masser af pels. Der blev givet
færre løfter, og ingen forbud, alle
var tryllebundet af de fantastiske
danserinder.

Sugarmama’s er Gurrevilles
førende slikbutik. Hos os
kan du købe alt i lakrids,
chokolade og sukkervarer.

Prøv f. eks. vores
i Indianerfingre
i Borgmesterstænger
i Cowboysnus
i Hestedrops
Sugarmama’s - Byens Bedste Bolsjer
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Gurreville Borgmesterkandidater

Merton Batling
Alias: Fast Mouth

Fødeby: Gorlose, Hillrod
Beskæftigelse: Forfatter
Bemærkninger: Kvart Arapaho
indianer og borgmesterkandidat.

Lullubelle Mortensen
Alias: Nattergalen fra Milano

Fødeby: Frederiksborg, Hillrod
Beskæftigelse: Kromutter, ledende primadonna og ejer af Cabaret
og Natklub ”Texas Gule Rose”.

WARNING!!!!!!!!!!
“Alligator Mega Gars” loose
in Esrum Lake...

Landbetjenten og Hillerød
County advarer mod al badI går ved middags tid blev to
amerikanske turister overfaldet midt på søen af fem Aligator Gars. Man mener det er 4
hanner og en kæmpe hun som
er undsluppet fra den store
udsatte bestand I Gurrewille
Lake som har været på spil.
To af hannerne hoppede op I
båden og lagde sig på tværs
med deres lange tunge panserskellede kroppe indtil båden
sank.
To kongepudler blev ædt med
det samme og manden blev
slugt I to bidder af kæmpe
hun-Garen inden nogle lystgribe ind. Den amerikanske
kvinde blev der kun tygget
lidt i. Man mener hun indholdt
for meget silikone til Garene

fandt hende appetitlig...

Landbetjenten rekvirerede der
efter Chief “Jimbo” Longbow
som optog jagten på kæmpe
Garene med bue og sin trofaste
månehund Luna. Den mindste
han-Gar blev nedlagt efter 24
timmers nonstop jagt. Og man
gtet op I Esrum Å og er på vej
tilbage til hvorfra de stak af....
Deres udsendte
Ib Isfugl, Gurreville

Morgan “Mugsy” Montana
Alias: Mountain Man
Fødeby: De store Bjerge
Beskæftigelse: Pelsjæger,
Skarpskytte og
Borgmesterkandidat.

