NAŠLO SE ZLATO !
Senzační nálezy na Yukonu
Omračující novinky přiváží ze severu parník Portland.

Loď, která před měsícem vyplula z aljašského St. Michaelu,
právě v těchto chvílích přiráží k molu paci�ického přístavu
Budislav. Na palubě se veze jediný náklad - zlatý prach a
zlaté nuggety!

Zlato a nic než zlato obsahují zavazadla šedesáti osmi
prospektorů, kteří šťastně připlouvají od řeky Yukonu.
Většina z nich byli ještě před pár měsíci chudáci. Tito bývalí
prodavači, přidavači, kováři, podkováři, dělníci v prádelnách nebo přádelnách, učitelé fyziky nebo muziky se stali
během několika málo dní milionáři.
Dosud jsou namnoze oděni v rotrhané a špinavé hadry, tím
se však poučené čtenářstvo nenechá zmýlit. Prohýbají se
totiž pod váhou třpytivého kovu ve svých tlumocích a
lodních kufrech.
Naděje na objevení zlata v povodí řeky Yukon se naplnily
během loňského léta, zprávy o úžasném nálezu se však
dostávají k obyvatelům civilizovaného světa až dnes. Vyprávění o tom, jak Robert Henderson a „prolhaný George“
Carmack nalezli v povodí indiánské řeky Klondike hotové
eldorádo, budou brzy znát každý muž i žena v Americe i za
oceánem.
Kdo měl to štěstí, že loni prodlíval na Yukonu, okamžitě po
objevu začal také rýžovat a dnes je z něj boháč.
Parník Portland přiváží tunu ryzího zlata!

Parník Portland přiváží zlato

„Klondike je nejlepší místo na
světě, kde se dají vydělat peníze“,
říká exkluzivně pro naše čtenáře William Stanley, bývalý knihkupec, který se dal na dráhu
zlatokopa a z dobrodužství na Klondiku si
přiváží rovný milión dolarů. Než se vrátil, jeho
manželka téměř neměla co do úst a aby se
udržela při životě, prala prádlo na přivýdělek.
Dnes, když jí reportér našeho listu tlumočil
Stanlayho slova, mrskla s prádlem do necek a
vzkazuje zákazníkům: „Perte si sami, vážení!“
Ubytovala se v grandhotelu Palace a shání
prvotřídní švadlenu, aby ji oblékla, jak se sluší
na aristokratku z Klondiku.

Rovněž Clarence Berry, někdejší sadař ve
Fresnu v Kalifornii a dnes majitel jednoho z
nejvýnosnějších klejmů, potvrzuje:

„Klondike je nejbohatší naleziště
na světě!“

VZHŮRU NA KLONDIKE !
Pro všechny, kdo třou bídu s nouzí, mají hluboko do
kapsy anebo prostě jen chtějí stabilizovat svou �inanční situaci, zazářila pochodeň naděje na Yukonu.

Pohádkové bohatství je na dosah ruky! Stačí v
řečené ruce sevřít pánvičku a smočit ji v průzračných
vodách řeky Thron-diuck. Její indiánské jméno
znamenalo kladivo-voda, Indiáni tu totiž na březích
přitloukali sítě k chytání lososů. Dnes je pro celý svět
známá pod jménem Klondike a na jejím dně čeká zlato
na kohokoliv, kdo má trochu kuráže a dost
teplé boty, aby ho na severu Kanady nezábly
palce.

A pak už je vše k smíchu snadné. Stačí si na šerifově
úřadě zaregistrovat klejm, pustit se do rýžování a
poslat přihlášku se do Klubu dolarových milionářů.

Mezi zlatokopy jsou nejoblíbenešjími destinacemi
potoky s libozvučnými jmény Bonanza a Eldorádo a
i my je můžeme našim čtenářům vřele doporučit.
Kdo netouží po společnosti a raději bohatne v klidu
panenské přírody, může zkusit třeba Too Much Gold
Creek a nebude zklamán.

Srdcem zlatokopeckého ráje je Dawson City
ležící na soutoku Yukonu a Klondiku. Město
založil prozíravý obchodník Joe Ladue teprve
v loňské roce a dnes už je v něm deset saloonů
a dancingů, připravených splnit ta nejdivočejší
přání návštěvníků, a staví se další.

Cesta do Dawsonu je jen o málo náročnější
než nedělní vycházka po Central Parku.
Pohodlný zaoceánský parník dopraví odhodlané muže, ženy, ba i děti do aljaškého přístavu
Skagway, kde lze levně zakoupit potřebné
zásoby. Za Skagwayem čeká cestovatele
příjemná volba, zda překročit Pobřežní pohoří
Chilkootským nebo Whithovým průsmykem.
A pak už je to s kopce, po šplouchajícím
Yukonu přímo k cíli.

HAKA NA MEDVĚDY

DŽOUK PRO TENTO DEN

Dle výzkumů, které na Yukonu prováděl novozélandský biolog a etnolog Mark Mrskoch se svým
týmem, se jako neúčinnější prostředek k odstrašení
medvědů ukázal tradiční maorský tanec haka.

Vinnetou vyjde ze stanu, dostane ránu mezi oči a
klesne k zemi.

Při konfrontaci s medvědem byl u tanečíků haky
zaznamenán o 50% nižší počet rozsápaných a
sežraných v porovnání s kontrolním vzorkem běžné
populace.

NEOBVYKLÝ NÁLEZ

Že lze na Klondiku narazit na zlato opravdu na
každém kroku potvrzuje příběh mexického zlatokopa Pedra Klimpéra. Ten jednoho líbezného rána
rozhrnoval obsah přeplněné latríny a vtom spatřil
nezaměnitelný zlatavý záblesk. Když v oněch
místech zalovil svou pravicí, vytáhl odtud zlatý
nugget o velikosti koňské koblihy.
Nutno přiznat, že další prospektory při průzkumu
latrín takové štěstí nepotkalo. I ti nejúspěšnější
našli pouze h..... o velikosti Klimpérova nuggetu.

Za ním vyjde Old Shatterhand, dostane ránu mezi
oči a také klesne k zemi. Po chvíli se oba probírají a
Vinnetou praví:
"Můj bílý bratr také šlápl na hrábě?"

Toužíte po mondénním účesu? Vyzkoušejte

Blondajk

Účes inspirovaný zlatem
Klondajku vám vystřihne
Marty Hedgehog ve své
oficíně v Seatlu, USA.

