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 Politics 
Dne 18. září 1850 byl schválen Ame-

rickým kongresem ZÁKON O 

UPRCHLÝCH OTROCÍCH.  Na zá-

kladě tohoto zákona byla federální 

vláda zavázána, „aby otroky, kteří 

uprchli na Sever, předávala bez 

soudního projednání jejich bílým 

majitelům.“ Ve Sněmovně repre-

zentantů byl zákon přijat poměrem 

109 : 76 a v Senátu poměrem 

27:12. Abolicionisté zákonu přezdí-

vají „Bloodhound Law“ podle psího 

plemene Bloodhound, které je pou-

žíváno k hledání uprchlých otroků. 

 

Otroctví 
Na Jihu si bohatí plantážníci uvědo-
mili, že sotva seženou dostatek bí-
lých lidí, kteří budou ochotni praco-
vat v tamním horkém podnebí. Indi-
áni se velmi brzy ukázali jako málo 
odolní, a tak se představa černochů, 
zvyklých na horké podnebí, zdála 
jako nejlepší. V 19. století si už 
žádný Jižan nedokáže představit ži-
vot bez otroků. Největšími vlastníky 

jsou plantážníci pěstující pře-
vážně bavlnu. Ti jsou privilegova-
nou vrstvou jižanského obyvatel-
stva.  

 Sever a Jih 
 Spory z roku 1845, kdy USA obsa-
dily Texas a vedení války v le-
tech 1846 až 1848 s Mexikem, ve 
které USA získaly: Kalifornii, Ari-
zonu, Nové Mexiko a Oregon, nene-
chávají politickou scénu chladnou. 
Stále víc se vyhrocují spory mezi 
jižní a severní částí USA. Zatímco na 
jihu převládá pěstování plodin, 
které jsou vyváženy, sever USA je 
průmyslovější a dovozový. Zásad-
ním bodem nedorozumění je výše 
cel, kterou chce mít Jih co nejmenší a 
sever naopak co nejvyšší.  

Science and 

Engineering 
Loď HMS Beagle, která mapovala 

pobřeží Latinské Ameriky pod ve-

dením kapitána Roberta FitzRoye, 

poprvé zveřejnila detaily plavby i 

výsledků bádání. Jedním z cestují-

cích byl i mladý vědec, člen Londýn-

ské zoologické společnosti, Charles 

Robert Darwin.  Po návratu Darwin 

představil v Královské společnosti 

svou evoluční teorii, ve které ope-

ruje s převratnou myšlenkou, že 

evoluce probíhá za pomoci drob-

ných změn na základě selekce vy-

cházející z úspěšnosti rozmnožování 

jedince. Vychází z toho, že orga-

nismy nejsou přesně stejné, nejsou 

zcela neměnné, že rámcově dědí 

nebo mohou dědit vlastnosti svých 

rodičů a že jedinec, který získá něja-

kou dobrou vlastnost, bude mít více 

potomstva, kterému tuto dobrou 

vlastnost předá. Jeho přednáška 

vzbudila takový odpor, že byl Da-

rwin vykázán z prostor Královské 

společnosti a Anglikánská církev žá-

dala co nejpřísnější trest za Da-

rwinovo rouhání. Královská příro-

dovědná společnost následně vy-

psala obrovskou odměnu deset tisíc 

liber šterlinků pro toho, kdo potvrdí, 

že Darwinova teorie platí. Její zá-

stupci si jsou jisti, že kdokoli se o dů-

kaz pokusí, setká se s nezdarem a je-

dině tím potvrdí nesmyslnost této 

teorie. Pokud by prý odměna nebyla 

tak vysoká, nikdo by se důkaz, který 

neexistuje, ani nepokusil hledat. 
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Black 
Chronicle 

V přístavu v Natchez  bylo nalezeno 

tělo další mrtvé ženy tmavé pleti. 

Podle jejího ošacení, či přesněji neo-

šacení, ač do značné míry  zkrvave-

ného, se inspector Lestrade do-

mnívá, že se jednalo o ženu pracující 

v jednom z  vykřičených domů. O 

podobném případu jsme psali již 

minulý týden, tehdy bylo tělo mrtvé 

ženy nalezeno taktéž nedaleko pří-

stavu.  

Dále nám inspektor sdělil, že včerej-

šího dne zmizel správce skladů 

dřeva nedaleko St. Louis. 

Society 
Naše rubrika Society vám i dnes při-

náší nejčerstvější novinky ze světa 

úspěšných. Velmi vlivná rodina 

Brychts se může pochlubit právo-

platným dědicem veškerých plan-

táží na západ od dolního toku. Lady 

Margaret a sir Thomas jsou pyšnými 

rodiči malého gentlemana Víťuse. 

Podle jejich slov je malý pán zdravý 

a má se čile k světu.  

 

Recipe of 
today 

Porridge – the best breakfast of all 

Oblíbený snídaňový pokrm 

chudých i bohatých je porridge čili 

ovesná kaše. Tento pokrm jest sytý a 

snadno připravitelný, tedy vhodné 

ranní jídlo. Jeho přípravu zvládne i 

začínající hospodyňka. 

Vezmi sobě hrnec vhodné velikosti. 

Nasyp do něj ovesné vločky a zalij 

vodou či mlékem tak, aby byly zcela 

ponořeny. V případě většího množ-

ství toto učiň již večer předem. Ráno 

pak přidej 8 lžic cukru, skořici, 

oříšky, ovoce dle sezóny (i kompoto-

vané), máš-li tak vanilii a dej vařit. 

Míchej nepřetržitě, neb pachuť spá-

leniny nelze z hotového pokrmu již 

odstraniti! Spař hrozinky horkou 

vodou. Nech chvíli máčet a pak slij, 

propláchni ještě vodou studenou a 

přisyp do hrnce. Jakmile kaše 

zhoustne, sejmi z plotny. Nemusí se 

ani vařit, stačí ohřát. Ochutnej a do-

chuť džemem atp. Střídáním pří-

chutí lze pokrm obměňovat. Oslaď 

raději méně a servíruj s cukrem, pří-

padně kakaovým práškem a hustou 

smetanou, aby si každý mohl do-

chutit, jak je mu libo. 

 

Advertising 
Novinkou na trhu je papír zvaný to-

aletní. Budeme jednoho dne tuto 

proprietu opravdu kupovat? Ně-

kteří předpovídají, že tento druh pa-

píru, bude dostupný i v několika 

provedeních. „Ano, ano, myslím si, 

že to nebude trvat dlouho a tuto jem-

nou záležitost si budou chtít dopřát 

i ty nejdrsnější chlapi na řece!“ ne-

chává se slyšet majitel koloniálu Ge-

org Stucky. 

 

Inzerát: Mladý, pohledný, dobře za-

bezpečený muž s vysokým postave-

ním a dobrými kontakty. Mám dva 

nové povozy, rodinný dům a letní 

sídlo v Karibiku. Zn.: Nehledám nic, 

jen se chlubím! 

Prodám: nově natřenou starou pra-

mici. Najdete mě v docích Pilot-

town. Možná koupě i jiných men-

ších lodí. Rudolf Woody. 

Prodám: dva starší otroky. Pracují 

tvrdě a jsou poslušní. Osada Chick-

town horní tok. Vernon Dursley. 

Prodám: po svém zesnulém otci po-

zemky s vilou a plantážemi. Jsem 

dobře vdaná a další pozemky již ne-

potřebuji. Město Wickliffe Barbara 

Evans. 

Trhy 
V dopoledních hodinách 11 a.m. se 

uskuteční tradiční trh s otroky po-

blíž louk zvaných Czermák’s louky. 

Nabídka bude pestrá. Pokud i vy na-

bízíte negerskou pracovní sílu, do-

stavte se hodinu před začátkem.  

 


