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Povstání Johna 

Browna 
Dne 16. října John Brown a 21 dal-
ších mužů přepadli federální zbroj-
nici v Harpers Ferry ve Virginii, kde 
bylo uskladněno kolem 100.000 pu-
šek a mušket, za účelem vyzbrojení 
uprchlých otroků a vyvolání po-
vstání proti jižanským otrokářům. 
Nicméně povstání bylo po 36 hodi-
nách federálními silami po vedením 
Roberta E. Lee potlačeno a John 
Brown byl uvězněn. Přepadení se 
celkem obešlo s třinácti úmrtími, z 
toho dvanáct na straně povstalců. 
Brown byl shledán vinným z 
vraždy, velezrady a z podněcování 
povstání otroků a odsouzen k trestu 
smrti oběšením. 

Tento incident je možná jedním 
z prvních útoků, které budou násle-
dovat. Situace na Jihu se zdá být již 
neúnosná, tvrdí poslanci ze severu, 
kteří začínají podnikat oficiální 
kroky ke zrušení otroctví. Viz článek 
politika. 

 
 
  

Politics 
V prezidentských volbách zvítě-
zil Abraham Lincoln, kandidát Re-
publikánské strany, která je známa 
svým protiotrokářským zaujetím a 
plně si věří v zastavení jižanských 
států. Podle našich informátorů Lin-
coln neplánuje zrušení otroctví tam, 
kde již je. Jeho největším zájmem je 
zachování jednoty Unie. To se však 
již od samého začátku nedaří. Na 
jeho zvolení totiž zareagovala Jižní 
Karolína tím, že se 20. prosince roz-
hodla vystoupit z Unie. Následovaly 
ji Mississippi, Florida, Alabama, Ge-
orgia, Louisiana a Texas. Vznikly 
tak Konfederované státy americké s 
vlastní ústavou, jejichž prezidentem 
byl zvolen Jefferson Davis. Hlavním 
městem Konfederace se stalo město 
Montgomery ve státě Alabama a 
později Richmond ve Virginii. 

Science and 
Engineering 

Nový svět, jak je Amerika často na-
zývána, opravdu představuje svět 
nový a plný zlepšovacích nástrojů 
pro lidstvo. William Bullock na in-
spirující americké půdě sestrojil 
první tiskařskou rotačku, která 
tiskne na nekonečném pásu papíru. 
„Je to revoluce v tiskařském prů-
myslu, hlavně díky své rychlosti a 
efektivitě!“ sděluje svůj nadšený po-
stoj vynálezce. 

Society 
Pro dnešní vydání jsme byli požá-
dáni, abychom uveřejnili oznámení 
o chystaném sňatku slečny Sarky 
z bohatého italského rodu Brixie a 
Paula Soulska nejmladšího potomka 
ze slavné lékařské rodiny. Oba 

mladí lidé si 
před Bohem 
slíbí věrnost a 
lásku příštího 
roku v červnu.  
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Black Chronicle 

 
 
Mezi námořníky se začínají objevo-
vat čím dál častěji nepokoje. Někteří 
tvrdí, že plout na Jih je čistá zhouba 
a druzí pevně drží loajálnost vůči 
svým kapitánům a nebojí se žád-
ného toku staré dobré Mississippi. 
Na Jihu zuří velmi často vichřice, 
což může potvrdit i kapitán Abner 
Marsh, kterému tato přírodní kata-
strofa zničila veškeré loďstvo. 
Vraťme se ale k jádru problému, 
tyto názorové neshody zapříčiňují 
ostré rvačky v přístavištích, které 
končí i smrtí. „Včera večer jsme našli 
mrtvého chlapa poblíž doků, tělo ro-
zervaný … no, co vám budu poví-
dat.“ Komentuje situaci poručík 
místní policie Gilderoy Lockhart. 
Mrtvého se podařilo identifikovat 
jako Steva Grunta. 

 
Recipe of today 

Rybí filé v těstíčku je velmi chutné! 
V misce rozšlehej metličkou pivo, 
mouku prosátou s kypřícím práš-
kem a škrobem. Přidej vejce, sůl a 
pepř. (Těstíčko má mít konzistenci o 
něco tužší než těsto na palačinky.) V 
případě potřeby přidej trošku piva 
nebo mouky. V hluboké pánvi roze-
hřej vyšší vrstvu oleje. Rybí filé 
mírně osol a rozdělte na kousky. 
Kousky namáčej do těstíčka a vy-
smaž na oleji po obou stranách 
dozlatova. Oleje má být tolik, aby v 
něm kousky ryby plavaly. Usma-
žené kousky ryby nechej na 
ubrousku okapat od přebytečného 
tuku. Naplň talíře, každý do půlky, 

druhou půlku talíře zaplň bram-
bůrky. Podávej s majonézou a keču-
pem. 

Cestovatelské 
okénko 

Již dříve jsme naše čtenáře informo-
vali o počinech silných a statečných 
žen. Dnešní okénko je věnováno Ve-
ronice Juřičkové, které za poslední 
rok procestovala mnoho zemí Ev-
ropy a nyní pobývá v zemi zvané 
New Zealand. Tato mladá dáma, 
původně studentka antropologie, 
nyní přebornice na mezinárodní 
vztahy, sbírá v této daleké zemi ma-
teriál pro svoji novou publikaci 
o různých možnostech přípravy va-
jec a jejího vlivu na soužití párů 
z odlišných kultur. Doufáme, že jí 
elán vydrží a s novými poznatky se 
co nejdříve vrátí do rodné vlasti.  

 
 

Advertising 
 
I v těchto neklidných dnech je nutné 
myslet na uvolnění. Zábavní podnik 
v přístavu Natchez svou pestrou na-
bídkou služeb jistě uspokojí i tu nej-
náročnější klientelu. Navíc každou 
středu je v hlavním salónu možnost 
vidět úspěšnou pěvkyni Ritu Swan



 


