
- Presidentens mördare jagas - 

Skådespelaren Booth jagas nationellt och med alla 

tillgängliga krafter. Booth kan befinna var som 

helst – håll ögonen öppna och kontakta närmaste 

lagman vid misstanke. 

 - Kyrklig ofrid - 

Det ryktas i Junk City om en kyrklig person som 

gjort både det ena och andra i kristi namn ut i 

territorierna. Den kyrkliga personen var känd för 

sin synnerligen tunga beväpning. Rykten säger 

också att den onämnda prästen numera bytt ort 

och yrke. Ta er i akt för kyrkans män! 

 

- Häststölder - 

Sheriffen i Junk City har allvarliga problem med 

häststölder, ett tidigare ganska okänt problem i 

Minnekapi. Det har också spritt sig ut till övriga 

delar av Minnekapi där rapporter inkommer från 

både enskilda cowboys och nybyggare. Det ryktas 

från opålitliga källor. Vi på TuG misstänker att 

dessa hästar säljs vidare via ljusskygga individer. 

 

- Rose Mining Corporation - 

Vart är vår värld på väg. Ett stort gruvföretag som 

inte minst spenderar pengar runt omkring sig och 

som dessutom styrs utan manlig ledning. Det råder 

inga tvivel om att Miss Anna-Bell Rose verkar vara 

den egentliga tuppen i det hönshuset. Dessutom 

består hennes närmaste av den 

laudanumberoende Miss Betsy, en SVENSK och 

en jurist från San Francisco som till råga på allt 

själv suttit i finkan. 

 

- Salooner späder ut Whiskey - 

Via våra hårt arbetande undersökande journalister 

har det framkommit att utspädning av drycker på 

salooner är vanligt förekommande. Smakar 

Whiskeyn vattnigt – be att få den riktiga varan och 

hänvisa till The underground Gazette. Ärlighetens 

röst i Minnekapi County 

 

 

- Social hygienprodukt blomstrar- 

Goodyear Rubber Corp uppvisar en svindlande 

vinst på sin nya hygienprodukt i gummi. 

Ombuden för produkten kommer att få en 

ansenlig del av kakan säger Mr Goodyear. 

 

- Busar på gatorna - 

TuG har fått indikationer om att storstädernas 

gängproblem börjar sprida sig. I Junk City har 

polismakten redan problem med ligistgäng som i 

brist på annat försöker styra och ställa i sina 

områden. Slow River kan vara drabbat – se upp! 

 

-Skor sig skolor på välgörenhet ?- 

Det ryktas att donationer till skolor inte går till rätt 

ändamål. Enligt Mrs Walker i Junk City –  en ärad 

medlem av samfundet för menlösa barns rätt till 

skolgång i Junk City, ryktas det att skollärare i 

Minnekapi County synts i bland annat skor som 

skänkts till skolan genom välgörenhet till barnen. 

En skolinspektion planeras att upprättas. 

 

- Tillbaka till frihetskriget- 

Håller vårt kära land på att hamna tillbaka i 

frihetskriget. Våra politiker litar inte längre på äkta 

amerikanska medarbetare utan anlitar ”limeys”. 

Det slutar nog med att vi får lov att slåss mot 

engelsmännen igen för att behålla vår frihet. 

Det sägs också att dessa engelsmän inte är 

främmande att bruka våld för att få igenom sin 

vilja och gärna mot kvinnor. Det borde om något 

visa att våra politiker som säger sig stå för 

utveckling snarare står för sin egen vinning först 

och främst. 

-Mordbrännare jagas- 

Sheriffen låter meddela att en kvinnlig mord-

brännare har blivit efterlyst i Minnekapi County 

med omgivande stater. Detta efter en flerårig 

utredning som påvisar att det var en kvinnlig 

förövare.  Detta är så pass ovanligt i vår moderna 

tid att TuG känner sig manade att uppmana 

medborgare att vara vaksamma. 


