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NOVÍ PŘISTĚHOVALCI V DAWSON CITY !
V našem městečku se v sobotu odpoledne objevila nová skupina přistěhovalců, kteří se
zde usadili, zdá se natrvalo. Šerif Charley Swift se svými pomocníky a se zdravotní sestrou
Kate přistěhovalce řádně zaregistrovali a prohlédli, zda mají s sebou všechno potřebné
vybavení, jak je vládou uloženo. Sestra Kate preventivně podala všem mužům i ženám
Blubber (rybí tuk), aby žádná nemoc, neb slabost se v našem městečku nerozšířila.

Vybíráme několik zajímavostí z registrace přistěhovalců:

DENNÍ POŘÁDEK ZLATOKOPECKÉHO MĚSTA
Budíček:
7.30 hodin a ne dříve!
Ranní nástup:
8.00 hodin a ne později!
Rozcvička:
8.45 hodin na lačno! Vede plukovník Kanadské jízdní.
Snídaně:
8.55 hodin a všechno se dojídá!
Dopolední práce k užitku těla i ducha
Oběd:
11.30 hodin a vylízat misky. Pozor na psy!
Klid po obědu:
14.00 hodin a nehne se ani noha a ani ptáček hlásek nevydá!
Odpolední práce k užitku těla i ducha
Čas na kus řeči:
17.00 hodin a najděte si k tomu kus stínu před sluncem.
Večeře:
17.30 hodin a večer již chutná všechno!
Večerní nástup:
18.10 hodin a být řádně upravený.
Otevření banky:
18.40 hodin a zlaté nugety s sebou.
Mydlení a čištění:
19.30 hodin a zuby s sebou (i zlaté)!
Hudba v Sallonu
U Losího parohu:
20.00 hodin a hudební nástroj či hlas školený s sebou.
Do hajan:
20.45 hodin a do pijam!
Večerka
a nástup hlídek:
21.00 hodin a obezřetně¨hlídat, aby aň myš do městečka nevklouzla!

PORADNA PRO CHEKAKO…
VÝBAVA ZLATOKOPA - tedy pokud chce na Klondiku přežít!!!
200 kg mouky, 25kg kukuřice, 25 kg ovesných
vloček, 18 kg rýže, 50 kg fazolí, 100 kg slaniny, 13
kg ryb, 50 kg cukru, 8 kg soli, 12 kg sušených
jablek, 12 kg sušených broskví, 12 kg sušených
meruněk, 5 kg sušených švestek, 25 kg sušené
cibule, 9 kg polévkové zeleniny, 12 kg kávy, 2 kg
čaje, 1 kg sody, 4 kg prášku do pečiva, 50 dkg
pepře, 20 kg svíček, 25 plechovek másla, 48
plechovek kondenzovaného mléka, 5 ks mýdla,
kamna, rýžovací pánev, talíř, hrnek, nůž, vidlička,
dvě lžíce, dvě pánve, konvice na kávu, pila,
brousek, sekyra, dláto, lopaty, 10 kg hřebíků,
řeznický nůž, kladivo, kompas, 60 metrů lana,
saně, 7 kg dehtu, 5 kg cupaniny, stanová celta, tři
páry vlněného spodního prádla, 60 krabiček
zápalek, nepromokavý plášť, dva páry
nepromokavých kalhot, holínky, ponožky, boty,
pokrývky, ručníky, sítě proti komárům.

POČÁTKY NAŠEHO MĚSTA DAWSON
Pokud někde uslyšíme Dawson či Dawson City, nejspíš si hned představíme zlato,
které město proslavilo. Nebýt jej, nejspíš by dnes na mapě byla jen malá usedlost
na soutoku dvou řek. Geolog George Mercer Dawson vedl expedici, která v roce 1887
prováděla mapování a vytyčení oblasti Yukon, která byla tehdy pouze součástí
Northwest Territories. Na cestě ho doprovázel i geodet William Ogilvie. Jejich
úkolem bylo mimo jiné i vytyčení mezinárodní hranice s Aljaškou, která prochází
149. poledníkem. Přestože Dawsona po celý život trápily různé nemoci, provedl
vytyčovací práce v oblasti západu Kanady v mnohem větším rozsahu než kdokoliv
jiný po něm a přestože v životě nevstoupil na území města, které nese jeho jméno,
předpověděl téměř 10 let před zlatou horečkou na Klondiku, že právě okolí řeky
Yukon bude jednou místem obrovského naleziště zlata. William Ogilvie provedl v
lednu 1897 oficiální vytyčení města na žádost Josepha Francise Ladue a jeho
partnera Artura Harpa a byl to právě Ogilvie, kdo navrhl, aby bylo město nakonec
pojmenováno podle jeho šéfa G. M. Dawsona. Joseph Ladue měl to štěstí, že byl
jedním z těch, kteří prospektovali v oblasti Klondiku a blízkého okolí, když tu bylo
v srpnu 1896 objeveno zlato, a proto si jen pár dní nato zakoupil pozemky okolo
ústí Klondiku do Yukonu v rozsahu zhruba 65 hektarů. A právě tam vyrostlo
budoucí město Dawson. Zaregistroval si i několik bohatých zlatonosných polí, ve
městě zřídil obchod a první saloon. To vše mu umožnilo odejít z Klondiku jako
velice bohatý člověk ještě předtím, než sem dorazily desítky tisíc zlatokopů.

¨

BIBLICKÝ VERŠ NA DNEŠNÍ DEN: MATOUŠ 7, 13-14
„Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a
mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a
málokdo ji nalézá.“

CO BUDE DNES DO BŘICHA:

INZERCE:
* Majitelka saloonu „U Losího
parohu koupí zachovalé
ztracené předměty a vybavení
ze svahů Chilkootského
průsmyku.
Zn.: Platím hotově

SNÍDANĚ:

Vohnutý pečivo (možná měkký)

SVAČINA:

Něco ze stromu (nebo ze záhonu)

OBĚD:

Zlatokopecký guláš

SVAČINA:

Něco mléčného vod jediný krávy

VEČEŘE:

Nátěrka na kedr

DNEŠNÍ KURZ:

OTEVÍRACÍ DOBA
BANKY:
OD 18.30 DO 19.30
HODIN

1 hlídka hlídá … (jakým způsobem)
2 expedice v roce 1887 prováděla …
3 Dawson leží v Kanadě poblíž hranice se státem …
4 o oficiální vytyčení města zažádal … Francis Ladue
5 první slovo biblického verše na dnešní den je …
druhé jméno geologa, po kterém je pojmenováno
6 naše město, je …
7 Jde … s kovbojem po poušti už dost dlouho
8 sítě proti …

PRO ZASMÁNÍ AŽ BŘICHA POPADÁNÍ

Jde indián s kovbojem po poušti už dost dlouho. Najednou říká kovboj indiánovi: „Vystřel,
možná nás někdo uslyší.“ Indián vystřelí. Jdou dál a asi po půl dni opět kovboj na indiána:
„Vystřel, možná už nás přece jenom někdo zaslechne.“ Indián opět vystřelí. Už se schyluje
k večeru, kovboj tedy znovu říká indiánovi, aby vystřelil. Indián mu na to povídá: „Nemůžu,
došly mi šípy.“

