CESTU NA KLONDIKE
PŘERUŠIL TUHÝ MRÁZ
Třicet tisíc lidí, kteří dokázali v krutých podmínkách
přestěhovat 1000 kg zásob přes hřeben Pobřežního
pohoří, sestoupilo k Bennettovu jezeru. Zde je však
zastihlo nemilé zdržení v jejich honu za zlatým snem.
Kvůli tuhým mrazům je hladina jezera i řeka Yukon
zamrzlá a nesplavná, zrádný led neumožňuje ani pěší
přesun.
Ještě před několika lety panovalo na březích tohoto
nejkrásnějšího jezera velebné ticho. Teď skýtá neuvěřitelnou podívanou: vyrostlo tu město plné dočasných
přístřešků a srubů, ze všech stran vrzají pily, ťukají
kladiva, ržají koně, mečí kozy a kručí
břicha. Skalnatý kaňon vrací zpět
ozvěnu, která sílí, jak sem přibývá lidí.

MEDVĚD PŘIPRAVIL RODINY O ZÁSOBY
Několika rodinám, dočasně usídleným na břehu
jezera, připravil šok hladový medvěd kodiak. Noční
nepozornost se jim hrubě nevyplatila.
První nářek se ozval od srubu Karolíny Garcia,
svobodné matky, která cestuje do Dawsonu se svými
jedenácti dětmi. Lítá šelma si odnesla veškeré
zásoby. Co si teď počne malá Vitkorka a Barborka?
Kdo nakrmí Markétčin hladový krček? Uživí teď
rodinu jedenáctiletý Filip?

Dle posledních zpráv stejné neštěstí postihlo i rodinu
Collins, kterou neuchránil ani fortelný srub. Kletby a
hořekování se nesou i z dalších příbytků. A je možné,
že po novinové uzávěrce rozežraní medvědi vykradli
i ostatní rodiny v okolí. Kauzu budeme dále sledovat.

Cizinec, který by výpravu sledoval až
sem, by stěží poznal ony vymydlené
mladíčky a děvčátka, kteří se vydali na
cestu z Budislavi. Každému se dostalo
lekce, dnes jsou to přemožitelé hor. Nové
prospektorské šaty, v nichž se nechávali
fotografovat v ateliéru Friedricha Kliempla, se k nim přilíply jako druhá kůže a
jejich rysy zhrubly prodělanými hrůzami.

Překročením hor ale jejich zkouška
zdaleka nekončí. Až ledy povolí, čeká je
plavba po Yukonu, řece plné peřejí a
skalisek.

PRŮZKUM MÍNĚNÍ
Otázka, již jsme kladli
zlatokopům, kteří se
přivlekli k Bennettovu
jezeru, zněla:
„Půjdete příště na Klondajk raději Chilkootským
průsmykem,
anebo White Passem?“
- 5 % dotázaných vybralo White Pass

Přístřešek typu Miller-Schwigler

- 7 % bylo pro Chilkoot

- zbytek nám dal rovnou
do držky

KANADSKÁ POLICIE SELHÁVÁ
V BOJI S ALKOPAŠERÁKY
Je dobře známo, že zatímco v amerických přístavech není
prodej alkoholu nijak omezován, jeho převoz na kanadskou
stranu hor je vládou zakázán.
Pašeráci přesto vymýšlejí
nové a nové způsoby, jak
uniknout orlímu zraku
Sama Steela z Kanadské
jízdní policie, který ocelovou pěstí vynucuje zákon
na
kanadsko-americké
hranici.

A) Kapitán A. J. Goddard táhl s sebou přes
Chilkoot pilu a parník rozložený na součástky. Kapitán je starý mořský vlk a jeho žena
dělá lodivoda. U jezera už parníček složili a
čekají na odplutí.

C) Brzy na jaře 1897 přestěhoval přes
Chilkootský průsmyk muzikant Billy Huson
se svou ženou piáno. Pečlivě ho rozebrali a
zabalili do přaden vlny, ze které bude paní
Husonová v Dawsonu plést svetry na výdělek.

Pašerák Becherovky

MEZI HLADOVĚJÍCÍMI LOVCI
SE MNOŽÍ PŘÍPADY ŠÍLENSTVÍ
Lidem, které drsná zima přikovala na jednom místě, se rychle
tenčí zásoby vyhrazené na cestu na Klondajk, a tak jim nezbývá, než se vypravit do nekonečných kanadských lesů a zkusit
své lovecké štěstí.
Někdy polapí králíka či
vlka. Mohou narazit i na
zdivočelou
krávu,
kterou jeden kovboj z
Tennessee s vypětím
všech sil přenesl na
zádech přes Chilkoot, a
když pak omdlel vysílením, ta kráva mu
zdrhla, aniž by nadojila
jediný litr mléka.

Výplod zlatokopovy choré mysli

Uhodnou naši čtenáři, která z následujících
příhod není pravdivá?

B) Švédský fotograf E. A. Hegg vezl s sebou
saně, na nichž měl temnou komoru. Saně
táhlo šest dlouhosrstých okovaných koz. Po
cestě fotografoval a obrázky hned prodával.

Jedním z oblíbených triků
pašeráků je vykazovat na
hranici likéry a destiláty
jako vodu z Bobkového
potoka, neboť tu se ani
otrlý Sam Steele neopováží
ochutnat.
A tak se z dancingů v Dawsonu vracejí zákazníci
stejně vratkým krokem
jako ve Skagwayi.

CHILKOOTSKÉ KURIOZITY

Mnozí se však vracejí z
lovu dočista pobláznění
a vyprávějí o tom, jak
potkali slona, že je
málem potrkal jednorožec nebo že jim z pasti
jen těsně vyklouzl
narval, což, jak jistě
uznáte, je kravina.

D) Charlie Meadows si vytkl za cíl přijít ke
Klondiku jako bohatý muž. Cestoval s přenosným barem, který rozkládal na každé zastávce, čepoval lihoviny a ceny zvyšoval úměrně s
nadmořskou výškou. Když mu bar smetla
povodeň, Charlieho to ani v nejmenším neodradilo a přivydělával si tím, že puškou strefoval karty vyhozené do vzduchu.

Odpovědi posílejte na adresu redakce, ze
správných odpovědí vylosujeme vítěze, který
získá 50 dolarů.

DŽOUK PRO TENTO DEN

Vpadne do saloonu kovboj, přes celej podnik
ustřelí barmanovi láhev whisky v ruce a praví
frajersky:
"I'm Billy !"

Za chvilku se dveře rozlítnou znovu, vpadne
jinej kovboj, ustřelí barmanovi doutník u
huby a pronese drsně:
"I'm Johhny !"

Potřetí se rozletí dveře, třetí kovboj tasí,
ustřelí barmanovi hlavu a říká potichu:
"I'm sorry ."

Pohřební ústav Futral Services
pořádá každé pondělí

Pistolnický turnaj

Přihlášky u hrobníka Mr. Deadlovera

