Vražda Abraháma Lincolna
Vražda Abraháma Lincolna predstavuje klasický príklad ako sa vykonávajú
vraždy vysokých politických osobností. Zatiaľ, čo sa vytvára dojem, že ide
o rozličné obete, príčina je vždy tá istá – peniaze. Skutočnú zodpovednosť za
tieto činy nesú peňažníci s ich tajnými ideológiami. Ich mená sa nikdy
nespomenú.
Ostávajú na vrchu hierarchie a konajú prostredníctvom
niekoľkých vrstiev agentov a trpákov.
Vatikán je dôležitou masovo
ideologickou skupinou, ktorej záujmy sa prepletajú so záujmami iných
peňažných skupín, ktoré sa snažia o vedúce miesto v ovládaní sveta.
Vo významných politických vraždách sú zapojené prinajmenšom tri vrstvy
účastníkov. Vrch poskytne peniaze a sieť agentov, ktorí preskúmajú a ak
treba povzbudia strednú vrstvu k tomu, aby zorganizovala vraždu. Stredná
vrstva sú vysoko postavení politici a štátni úradníci. Ich cieľom je zmeniť smer
dosadením niekoho iného do úradu, ktorý vykonávala tá osoba, ktorá je z ich
hľadiska nežiaducou. Bezprostredná vrstva panákov vykoná náležité činy
a trpáci sú chytro popravení, aby sa svetu ukázala, „spravodlivosť” a aby sa im
zabránilo hovoriť.
Akíkoľvek panáci, ktorí boli dosadení zvrchu, zmiznú. Ak je známa ich
totožnosť, zinscenuje sa ich smrť. Zvyšok sa obetuje a postupne likviduje
v rámci zakrývania skutočností. Spravodlivosť sa koná v opačnom poradí od
činu. Tí, čo nesú hlavnú zodpovednosť sa stretnú s božou spravodlivosťou,
ktorá prichádza posledná. Táto ostane neviditeľnou pre tých, čo vidia len
peniaze. V Lincolnovom prípade božia spravodlivosť otriasala horami, ale
hlavný prúd o tom mlčí. Cieľom je vynechať Boha z povedomia davu, ktorému
sa kŕmi falošný boh, ktorého predstaviteľom je materialistická cirkev.
Táto Ponziovská schéma chamtivosti a vrážd sa rodí tam, kde sú peniaze
bohom. Je črtou primitívnych spoločností a charakteristickým znakom pekla.

Bájka o Lincolnovej vražde, tzv. „oficiálna verzia”, nám hovorí, že 14. apríla 1865, šiel
prezident Abrahám Lincoln so svojou manželkou Mary Toddovou do Fordovho Divadla vo
Washingtonone DC, pozrieť si predstavenie Náš americký bratranec. Koniec občianskej
vojny bol v dohľade. Richmond, hlavné mesto Konfederácie padlo a generál Lee sa
vzdal.
Keď vstúpili do divadla, prezidentovi sa dostal od obecenstva búrlivý potlesk a orchester
zahral „Nech žije vodca”. Krátko po desiatej sa John Wilkes Booth vydal napadnúť
prezidenta, vyzbrojený dýkou a revolverom značky Derringer. Po tom, čo pokusy uniesť
prezidenta s cieľom vymeniť ho za väzňov Konfederácie zlyhali, sa tento krát rozhodol
k vražde vo viere, že Lincolnova smrť obnoví Konfederáciu. „Nakoľko je naša vec už
takmer stratená”, napísal do svojho denníka, „treba urobiť niečo veľké a rozhodné”.

Vstúpil do prezidentskej lóže, strelil Lincolna zozadu priamo do hlavy, porezal dýkou
rameno majora Rathbona, Lincolnovho hosťa v ten večer, a skočil cez zábradlie na
javisko pred očami 1000 divákov. Vybehol z divadla a ušiel z hlavného mesta na koni.
Chytili ho 26. apríla, zatiaľ čo sa schovával v stodole na Garrettovej farme, vo Virgínii, s
jeho spoločníkom Davidom Heroldom. Keď boli obkľúčení, Herold sa vzdal, ale Booth sa
odmietol vzdať. Stodolu podpálili a seržant Boston Corbett strelil Bootha do krku cez
trhlinu v budove.

Pravda je vždy logická. Oficiálna verzia nie je veľmi logická čo do pohnútok
menovaných hráčov. Za vraždu sú zodpovední tí istí jednotlivci, ktorí sa
nasledovne snažia skrývať skutočnosti. Súčasné pokusy zneuctiť jeho pamiatku
odhaľujú do akej miery sa Lincolnovo dedičstvo dodnes považuje za
nebezpečné zo strany mocných.

Tony Scott pracoval na úprave knihy Billa O'Reillyho a Martina Dugarda Zabitie
Lincolna, Killing Lincoln, pre stanicu National Geographic, keď údajne spáchal
samovraždu v roku 2012. Film odvysielali na stanici National Geographic vo
februári 2013. Zabitie Lincolna a Zabitie Kennedyho boli dva najviac televízne
sledované filmy stanice National Geographic s 3 351 000 divákmi pre Lincolna
a 3 354 000 divákmi pre Kennedyho. Obaja prezidenti sa pokúsili zobrať
monopol bankárom a dať ľuďom ich vlastné bezúrokové peniaze.
Do roku 2015 by mohol krátky film stanice National Geographic od autorov
Tucker Bowena and Stefana Wiesena, prístupný na YouTube, doviesť
nepripraveného diváka k tomu, že by si splietol Lincolna s Adolfom Hitlerom –
ktorého médiá vykresľujú ako zákerného, vypočítavého a slabého charakteru.
https://www.youtube.com/watch?v=EZWz4iPJZLg

Rozhodnutý, že

by muži, čo položili svoje životy za záchranu Únie nezomreli

zbytočne, prezident prehlásil:
„… aby sa tomuto národu, pred Bohom, zrodila nová sloboda — a aby sa vláda
ľudu, spomedzi ľudu a v prospech ľudu, nevytratila z povrchu zemského.”
(Oslovenie ľudu v Gettysburgu)

Súčasne, ako sa musel venovať otázkam vojny, Lincoln bojoval s bankami,
s britskou vládou, s jezuitami a s francúzskou vládou. Juh nemal príčinu želať si
jeho smrť na konci vojny. Pohnútky k zabitiu vysoko postavenej politickej
osobnosti sa stanú zjavnými zo zmien, ktoré nastanú po jeho alebo jej smrti.
S Lincolnovým úradovaním sa bezprostredne spájajú dve opatrenia – dal ľudu
bezúročné peniaze a odpustil Juhu. Obe boli odvolané okamžite po jeho smrti.
Lincoln veril, že priateľské včlenenie Juhu do Únie je najlepším riešením pre
krajinu, na rozdiel od väčšiny v jeho vlastnej vláde, ktorá chcela postupovať
tvrdou cestou trestania, ktorou sa ochudobní Juh.
Porazení členovia
Konfederácie sa spoliehali na sľub prezidenta Lincolna, že obnoví ich
rovnoprávnosť a privilégiá južných štátov a súčasne povolí, aby sa ich
predstaviteľom obnovilo členstvo v kongrese. Po Lincolnovej smrti jeho súperi v
jeho vlastnej politickej strane tieto sľuby odvolali a zaviedli opak.

Thaddeus Stevens

Ben Wade

Thaddeus Stevens popísal jedno z ich stretnutí takto: „Ich odpor voči Lincolnovej
mierotvornej politike a opovrhovanie jeho slabosťou boli nepokryté; a všeobecne
vládne názor medzi radikálmi, že jeho smrť je požehnaním. Naozaj sa to zdá byť
tak, lebo medzi poslednými činnosťami jeho politického života bola pozvánka
vedúcim sprisahancom vzbury na stretnutie v Richmonde, aby sme tam rozobrali
otázku mieru.” Wade dosadil svojho kamaráta z Ohia, Edwina Stantona, za šéfa
Ministerstva vojny. Stanton viedol operáciu na dolapenie prezidentovho vraha,
ako aj vyšetrovanie. Zo stanoviska záujmov týchto ľudí, Lincolna bolo treba
odstaviť pred jeho plánovaným stretnutím s Jeffersonom Davisom a s
konfederatívnymi členmi vlády za účelom vypracovania návrhu podmienok
mieru. Lincolnova vražda bola v skutočnosti pučom proti vládnemu úradu. Tí istí
jednotlivci viedli vyšetrovanie vraždy a súdny proces.
Aby ochránil sám seba, Stanton splodil príbeh o údajných troch dodatočných
vraždách, pričom urobil zo seba údajný terč jeho vlastnej pomyselnej plánovanej
vraždy. Vraj bolo plánované zavraždiť Lincolna, Sewarda, viceprezidenta
Johnsona a jeho samého, všetkých štyroch v ten istý čas. Nejestvuje však ani
náznak dôkazov, že by bol mal byť zavraždený niekto iný v ten večer okrem

Lincolna a štátneho sekretára Williama Sewarda; boli to len títo dvaja, čo chceli
odpustiť Juhu.
Po objavení denníka, jestvovanie ktorého
procesu, kongres na podnet Justičného
Committee) zahájil vyšetrovanie pôvodného
zaplatilo $6000 za jediný deň na súde.
a falšovatelia.

sa zatajilo v priebehu súdneho
výboru vlády (House Judiciary
súdneho procesu. Svedkom sa
Všetci boli odsúdení podvodníci

Andrew Rogers, ktorý rozdrvil na prach mnohé z ich svedectiev v prítomnosti
tlače, vo svojom záverečnom prehlásení napísal: „Z chladnej nehoráznosti
celého obsadenia som cítil nevoľnosť od hanby a žiaľ zo skutočnosti, že takí ľudia
si môžu nárokovať meno Američanov.”

General William Tecumseh Sherman

Andrew Rogers

Generál Sherman odmietol všetky ponuky stať sa prezidentom, nakoľko
Washington považoval za jedno z najskorumpovanejších miest na Zemi
a povedal, že ak by mu dali na výber medzi Bielym Domom a celou vo väzení,
vybral by si väzenie.

Lincoln ako Prezident

Lincoln

požiadal štátnu pokladňu aby si vytlačila svoje vlastné peniaze.

Bankovky boli vytlačené so zeleným atramentom na zadnej strane a ľudia ich
začali volať „zelené chrbty”. Prezident povedal: „... dali sme ľuďom tejto
republiky najväčšie požehnanie aké kedy mali – ich vlastné peniaze na platenie
ich vlastných dlhov...”.
V The London Times vyšlo nasledovné: „Ak by sa tá zlomyseľná finančná
politika, ktorá má svoj pôvod v republike Severnej Ameriky, mala udomácniť
natrvalo, vláda by mohla vydávať svoje vlastné peniaze, bez nákladov. Splatila

by si svoje dlhy a bola by bez dlhov. Mala by všetky peniaze potrebné pre
obchod. Republika za tejto vlády sa stane bezpríkladne prosperujúcou ako
žiadna iná v dejinách civilizovaného sveta. Mozgy a bohatstvo všetkých krajín
budú plynúť do Severnej Ameriky. Táto vláda musí byť zničená, ináč ona zničí
všetky monarchie na zemeguli.”
Potom, čo sa toto objavilo v The London Times, sa britská vláda, ktorá bola pod
diktátom londýnskych a iných európskych bankárov, dala na podporu
konfederatívneho Juhu v nádeji, že Juh porazí Lincolna, Úniu a Lincolnovu vládu.
Anglického princa z Walesu poslali na poslanie „dobrej vôle” do Spojených
Štátov. Žiaden z vodcov vzbúreneckých štátov sa neodvážil povoliť referendum,
aby samotní ľudia rozhodli o tom, či majú opustiť Úniu.

Ruský cár Alexander II (1855-1881) bránil neustálym pokusom založiť ústrednú
banku v Rusku a keď sa dozvedel o Lincolnovej situácii, vyslal flotilu lodí s
posádkami do San Francisca pod velením admirála S Lesovského. Zároveň
poslal eskadru do New Yorku pod velením admirála A Popova. Obom admirálom
cár prikázal, aby boli pripravení bojovať proti akejkoľvek moci na Zemi a hlavne
proti Britom a Francúzom, v prípade akéhokoľvek nepriateľského činu voči SŠ
a aby brali príkazy priamo od prezidenta Abraháma Lincolna; a od nikoho iného.

Občianska vojna by sa bola vyvinula do svetovej vojny, ak by nebol v kritickom
okamihu zakročil Albert zo Saxe-Coburgu a Gotha, princ manžel kráľovnej
Viktórie. Potom, čo Únia zadržala britskú poštovú loď RMS Trent a nasledovne
zadržala dvoch konfederatívnych diplomatov, ktorých skrývali na lodi, Lord
Palmerston, premiér Veľkej Británie, vydal tvrdé ultimátum prezidentovi
Lincolnovi a dal mu len 7 dní na to, aby mu vyhovel. Princ Albert nebol priateľom
britskej účasti vo vojnách. Palmerstonov agresívny list predložili kráľovnej
Viktórii na súhlas a ona ho ukázala svojmu manželovi, princovi Albertovi. Tento

vypracoval memorandum, ktoré obsahovalo zmeny, ktoré si jej výsosť želala
urobiť v správe do Ameriky. Kráľovná si želala, aby sa použil menej tvrdý
a urážlivý jazyk ako bol ten, čo sa objavil v prvom návrhu listu americkej vláde.
Toto gesto ľudskosti bolo posledným politickým krokom princa Alberta. Dožil sa
len 42 rokov, keď zomrel v decembri 1861.
Kráľovským párom obľúbený lekár William Baly čoskoro zomrel vo vlakovej
nehode vo Wimbledone. Nahradil ho Dr William Jenner. Doktor Jenner pracoval
na pokusoch ohľadom týfu a týfovej horúčky. Dohliadal na princa Alberta počas
jeho choroby až do jeho smrti. Princ Albert zomrel na vysoko nákazlivú týfovú
horúčku, ktorú nikto iný nedostal.

Alexander II

Princ Albert

Rok po zavraždení Lincolna sa uskutočnil pokus zavraždiť Alexandra II, ale
zlyhal. Došlo k trom ďalším pokusom o vraždu cára: v roku 1867, 1879 a v roku
1880. Alexandra napokon zavraždili o 16 rokov po Lincolnovi, 13. marca 1881.
Lord Palmerston, ktorý bol premiérom od roku 1855 do roku 1865, predložil
zákon o sprisahaní k vražde, na základe ktorého sa príprava vraždy niekoho
v cudzine v Británii považuje za zločin. Počas prvého hlasovania konzervatívci
boli za, ale počas druhého hlasovania boli proti a zákon neprešiel.

Po jeho smrti kráľovná Viktória napísala, že síce jej je ľúto, že zomrel, no nikdy
ho nemala rada, ani ho nemala v úcte: „Zvláštne predstaviť si, že ten silný
a odhodlaný muž, čo preukazoval tak silné svetské nároky – tu už nie je! Často
nám spôsoboval obavy aj bolesť...”

Po občianskej vojne a s Lincolnom odprataným z cesty, sa vo veľkom víťazmi
stali banky, J.P. Morgan, a Jay Gould.

John Pierpont Morgan

Jay Gould

Morgan unikol vojenskej službe počas občianskej vojny tak, že zaplatil $300
náhradníkovi, aby tento šiel bojovať zaňho. Počas vojny kúpil päť tisíc pušiek po
$3.50 za pušku a predal ich po $22 za kus. Pušky boli vadné a niektoré z nich
odstrelili palce vojakov, ktorí ich použili. Neskôr to zaznamenal výbor, ktorý
zasadol na podnet kongresu, ale federálny sudca podporil predaj a Morgana
zbavili viny.
Jay Gould získal náhle bohatstvo pomocou občianskej vojny. Zdalo sa, že mal
informácie zo zasvätených zdrojov o výsledkoch bojov skôr, než sa dostali ku
komukoľvek inému na Wall Street. Z malého samo podnikateľa špekulanta zo
seba urobil deviateho najbohatšieho muža v dejinách Ameriky. Získal do svojich
rúk správu železníc a telegrafnej siete Ameriky.
Keď obchodné telegrafné spojenia zlyhali vo Washingtone bezprostredne po
Lincolnovej smrti na dve hodiny, väčšina ľudí v tom čase predpokladala, že
spojenia prerušili konfederatívni záškodníci, v ktorom prípade by bolo bývalo
ubehlo niekoľko dní, než by sa bol našiel bod prerušenia a kým by ho opravili, no
linky sa obnovili z ničoho nič, bez akejkoľvek opravy a to malo napovedať, že
prerušenie bolo sabotážou z vlastných radov. Žiadne vyšetrovanie sa nekonalo.
Niektorí si myslia, že prerušenie malo za cieľ dať Boothovi čas na útek a aby
nikomu nepovedal čo vie. Sú tiež tí, čo si myslia, že prerušenie malo aj iný cieľ,
a to aby Gould mal potrebný čas na uzavretie niekoľkých obrovských obchodov
na burze predtým, než sa správa o Lincolnovej vražde objaví v New Yorských
novinách.

Chlapík, čo dozeral na telegrafné linky Ministerstva vojny bol povýšený na šéfa
firmy Western Union vďaka jeho priateľstvu s Gouldom.

Lincolna

uctievali obyčajní ľudia, ale mal málo priateľov medzi bohatými

a mocnými. V priebehu obdobia, v ktorom bol prezidentom, sa stal obeťou
ďalekosiahleho politického podrývania zo strany jezuitov a pápeža Pia IX. ProtiLincolnovská nenávisť v náboženských háboch pod vedením arcibiskupa
Spaldinga predstavovala základňu, z ktorej jezuiti naverbovali trpákov.
S výnimkou Lewisa Powella, ostatní traja odvisli na šibenici za málo viac ako za
svoje jezuitami sfanatizované vymyté mozgy.
Jeho priateľ, katolícky kňaz Charles Chiniquy, ho varoval o jezuitoch, ale
Lincolnove motívy sa neobmedzovali na pozemské pohnútky. Ak Boh vytypoval
inú cestu, v tom prípade bol Lincoln pripravený zriecť sa svojej. Úloha jezuitov
v Lincolnovej vražde bola podstatná:
http://www.dhaxem.com/data/articles_sl/Jezuiti_vo_vrazde_Lincolna.pdf

Charles Chiniquy

Arcibiskup Spalding

Sprisahanci

Panák

Booth pochádza z dlhého rodu španielskych židov v Anglicku, ktorí

vystupovali v Shakespearových hrách. Boothov pra-pradedo, Ricardo Botha
(Heb. Beth), dorazil zo Španielska cez Portugalsko okolo roku 1760. Ich meno
bolo zmenené z Botha na Booth.
Herec Booth nebol žiadnou malou figúrkou vo vražde, ale veľmajstrom
predstavenia. Bol to jezuitský žid, ktorý sa stal členom Kniežat Zlatého Kruhu.
Zložitou sieťou podvodov sa mu zaistil bezpečný únik. Za účelom zinscenovania
jeho smrti sprisahanci obetovali konfederatívneho trpáka menom James William
Boyd.

Z Bootha sa stal duševne lomcovaný muž, ktorý spáchal samovraždu požitím
strychnínu viac ako o tridsať rokov neskôr. Navždy hercom, Booth neprestal
vystupovať ani po svojej smrti – v podobe svojej trmácanej z miesta na miesto,
predanej, stratenej, nájdenej a opäť stratenej múmie, ktorú vystavovali ako
netvora a cirkusovú atrapu po dobu sto rokov.
Tak sa Boothovi dostali
najponižujúcejšia smrť aká je možná v prípade ľudskej bytosti a trest primeraný
jeho zločinu.

J W Booth vľavo, so svojím bratom, hercom

Booth ako múmia

Ráno v deň vraždy mal Booth stretnutie so Simonom Wolfom (1835-1923).
Obaja boli zapojení v amatérskom divadle v Ohiu, no Booth sa medzičasom stal
slávnym hercom, zatiaľ čo Wolf len nedávno dorazil do mesta.
Wikipédia (nazreté v januári 2016) popisuje Wolfa ako charitatívneho
humanistického žida, ale nespomína, že v deň Lincolnovej vraždy sa stretol
s mužom, ktorý stlačil spúšť.
Wolf bol právnikom, ktorý vykonával
sprostredkovaciu činnosť pre veľkých klientov.
Simon Wolf bol dlhodobým šéfom Washingtonského strediska B'nai B'rith
a špecificky
výkonným
agentom
konfederatívneho
generála
a veliteľa
slobodomurárov škótskeho vyznania (Scottish Rite Masonic Commander) Alberta
Pike.
Pike založil Ku Klux Klan po ukončení občianskej vojny.
Na
demokratickom národnom zhromaždení v roku 1860 Wolf vystupoval ako agent
zadávateľa Augusta Belmonta, ktorý bol oficiálnym americkým predstaviteľom
britskej rodiny Rothschildovských bankárov.
Tak, ako Kniežatá Zlatého Kruhu, Ku Klux Klan a mormónska cirkev, aj
medzinárodný rád B’nai B’rith obsahuje určité slobodomurárske prvky vo svojom
pôvode a pravdepodobne ho založili židovskí slobodomurári.

Wolf písal o svojom stretnutí s Boothom v deň vraždy vo svojich memoároch.
Booth mu údajne povedal, a nikomu inému, že istá mladá žena menom Lucy,
tiež zvaná „Bessie”, Haleová, dcéra senátora, zrušila ich zasnúbenie v to ráno.
Wolf rozoberal myšlienku, že Booth zabil Lincolna čiastočne z mileneckej
zúfalosti.
Zápisník, ktorý Booth údajne plnil na úteku neobsahuje žiadnu
spomienku o zrušených zásnubách. Snúbenica sa v tom smere nikdy nikomu
nevyjadrila, hoci ich zásnuby boli tajné.
Booth bol prvou oslavovanou osobnosťou, z ktorého obdivovateľky strhávali šaty.
Mal tucty príťažlivých mileniek.
Boothov vreckový denník obsahoval štyri
portréty mladých herečiek. Pred vraždou strávil noc so svojou obľúbenou
prostitútkou Ellou Starr a jeho vzťah s touto prostitútkou bol známy verejnosti.

Thomas Eckert

Simon Wolf

John Wilkes Booth

Wolfa nikdy nepredvolali, aby podal svoje svedectvo, napriek tomu, že zadržali
2000 podozrivých, ktorých zatkli hneď po vražde. Boothov vlastný brat bol
držaný po dobu dvoch mesiacov, než ho prepustili.
Šéf detektívov Lafayette C. Baker zatkol Wolfa vo Filadelfii, kam cestoval na
stretnutie s istým južanom, utečencom, ktorý si najal jeho právnické služby.
Wolf sa podujal mnohých takých poslaní v službách svojich kolegov židov. Baker
ho zatkol ako nepriateľského agenta kvôli jeho vodcovskej úlohe v B’nai B’rith,
ktorú Baker považoval za, „nelojálnu organizáciu, ktorá má prsty v záležitostiach
Juhu a ... pomáha zradcom”. Mnoho židov sympatizovalo s Juhom a zamestnali
sa ako lodiari, ktorí porušovali vodnú blokádu Únie a vytvárali si zisky z čierneho
obchodu, zatiaľ čo Wolf bol ich najobľúbenejším právnym zástupcom.
Minister vojny Stanton prepadol záchvatu zúrivosti, keď sa dozvedel, že Wolf je
vo väzení a okamžite ho prepustil. Wolf tvrdí, že Stanton mu vraj napísal: „Pán
Wolf, vy ste vykonali svoju povinnosť a ja viem, že ste verným občanom.” Minister vojny Edwin Stanton (ako je citované v Prezidenti ktorých som poznal,
Presidents I Have Known, od Simona Wolfa).

Oficiálne dejiny B'nai B'rith to popisujú takto: „Šéf detektívneho úradu
Ministerstva vojny plukovník Lafayette Baker, známy svojou krutosťou
a bezohľadnosťou, dal zatknúť mladého právnika, Simona Wolfa, len preto, že
bol členom B'nai B'rith … Wolf obhajoval niekoľko židov z Juhu, ktorých zatkli vo
Washingtone na základe obvinenia, že vykonávali špionáž v prospech
Konfederácie”.
Na začiatku vojny sa Wolf dozvedel, že istý vojak žid má byť popravený
v nasledujúci deň ráno zato, že bez povolenia opustil svoju jednotku aby
navštívil svoju matku na smrteľnej posteli. Wolf šiel k Lincolnovi o druhej hodine
ráno s žiadosťou o milosť. Povedal, „Ak by Vás Vaša umierajúca matka povolala
k svojej posteli aby ste prijali jej poslednú správu ... opustili by ste ju, ktorá
Vám dala život, namiesto dezertovania v očiach zákona, ale nie v skutočnosti,
voči vlajke, ktorej ste prisahali vernosť?” Lincoln udelil vojakovi milosť a jeho
sekretár, John Hay, telegrafom poslal rozkaz zastaviť popravu.

Dr William Jenner

John Parker

V úlohe prispievateľa do Židovského Oznamovateľa, The Jewish Messenger, Wolf
často písal o židovskom živote v hlavnom meste.
„Ak by bolo v tomto svete viac Simonov Wolfov, ľudstvo by bolo o to bohatšie.”
Christian Heurich, Washingtonský pivovarník ľudomil, 1906; vyňaté z webu
Jewish Historical Society of Greater Washington, marec 2016.
Trvalá výstava vo Fordovom divadle obsahuje dekódovaciu lištu, ktorú polícia
našla v kufri Johna Wilkesa Bootha, spolu so zodpovedajúcim kódovacím
zariadením, ktoré sa našlo v úrade Judaha Benjamina.
Generál Grant v istom bode vyhlásil svoj vlastný pogrom proti všetkým židom,
než Lincoln jeho príkaz odvolal. Generál Grant vydal Príkaz číslo 11, ako veliteľ
13. armádneho zboru z Tennessee: „Židia, ako trieda, ktorá porušuje každé
obchodné ustanovenie určené Ministerstvom financií a rovnako všetky jeho
príkazy, sú týmto vylúčení z oddielu v priebehu dvadsiatich štyroch hodín od
obdržania tohto príkazu. Velitelia posádok sa postarajú o to, že všetci ľudia tejto
triedy budú mať vystavené priepustky so žiadosťou aby odišli a v prípade že by

sa ktorýkoľvek z nich vrátil po tomto vyrozumení, bude zatknutý a zadržaný až
do tej doby, kým sa vyskytne príležitosť poslať ich späť ako väzňov, ak nebudú
mať povolenie od ústredia. Žiadne priepustky nebudú vydané týmto ľudom za
účelom návštevy obchodného strediska s cieľom žiadať o osobné povolenia
k obchodu. Na rozkaz Maj. Gen. U.S. Grant: JNO. A. RAWLINS, Hlavný asistent
adjutant.”

Lafayette G. Baker bol šéfom detektívov, ktorého nadriadeným bol Stanton. Je
autorom zakódovanej reportáže o vražde Abraháma Lincolna, ktorá vyšla vo
viazanej verzii Colburn's United Services Magazine. Po jej objavení ju dekódoval
Roy Neff v roku 1960. Obsahuje nasledovné:
„Prinajmenšom jedenásť členov kongresu bolo zapojených do sprisahania, nie
menej ako dvanásť vojenských dôstojníkov, traja dôstojníci z námornej flotily
a najmenej dvadsiati štyria civilisti, z ktorých jeden bol guvernérom lojálneho
štátu. Päť z nich boli vysoko postavení bankári, traja vydavatelia novín
a jedenásť dobre známych priemyselníkov s obrovským bohatstvom. Menované
osoby prispeli sumou osemdesiat päť tisíc dolárov ako platbu za čin. Len osem
osôb poznalo podrobnosti sprisahania a totožnosť ostatných. Bojím sa o svoj
život.”
Bakera v jednom bode zosadili z funkcie, lebo údajne špehoval Stantona.
V tom čase napísal knihu. V januári 1867 ju Baker uverejnil pod názvom Dejiny
tajných služieb, History of the Secret Service. V knihe Baker popísal svoju úlohu
pri dolapení sprisahancov. Taktiež v nej tvrdil, že od osoby, ktorú zastrelili na
Garrettovej farme, sa odobral denník. Tento ostal schovaný pod zámkom v
archívoch Ministerstva vojny po dobu dvoch rokov a nasledovne sa stal zdrojom
ohnivých diskusií, nie natoľko kvôli jeho obsahu ako preto, že jeho jestvovanie
ostalo utajené verejnosti. Predstavovalo to jasnú snahu hatiť vyšetrovanie
a kongres napokon donútil Stantona, aby denník predložil k nahliadnutiu. Keď
tak konečne urobil, väčšina strán bola z neho vyrezaná nožničkami. Stanton
svedčil dva krát, že príslušné strany z denníka už chýbali, keď sa dostal do jeho
rúk. Poprel, že by bol zodpovedný za ich odstránenie.
Špekulácie o tom, že chýbajúce strany denníka obsahovali mená ľudí, ktorí
peňažne zabezpečili sprisahanie proti Abrahámovi Lincolnovi rástli ako huby po
daždi. Po čase vyšlo najavo, že Booth dostal veľkú sumu peňazí od istej firmy
s centrálou v New Yorku, ku ktorej mal Stanton spojenia.
Po jeho vystúpení pred kongresovým výborom Baker ostal presvedčený že tajná
klika je rozhodnutá ho zavraždiť. Uskutočnil sa pokus ho zastreliť. Bakera našli
mŕtveho 3. júla 1868 v jeho vlastnom dome vo Filadelfii. Oficiálne Lafayette
Baker zomrel na meningitídu, ale autori knihy Lincolnovské sprisahanie, The
Lincoln Conspiracy (1977), tvrdia, že ho otrávil jeho švagor, Walter Pollack,
ktorý bol detektívom na Ministerstve vojny.

Edwin Stanton

Lafayette Baker

V denníku Bakerovej manželky sa našlo: „Wally, Mary, Lafe a ja sme šli na obed
do Rathskelleru. Vrátili sme sa domov okolo 8 a Lafemu bolo zle”. Na základe
chemickej analýzy kučery z Bakerových vlasov, ktoré sa získali spolu s denníkom
pani Bakerovej, Dr Ray A Neff zistil, že Baker bol pomaly zavraždený arzénom,
ktorý mu vmiešali do piva.
Stanton odišiel z Bieleho Domu a zomrel o rok neskôr po Bakerovi, ale nie bez
toho, že by ho predtým boli menovali do najvyššej súdnej funkcie v krajine, do
najvyššieho súdu. Stanton si podrezal krk, ale iná príčina smrti bola udaná.
Smrť z nepríčetnosti je najmučivejšou smrťou, aká je možná na základe božej
spravodlivosti. Je vyhradená pre tých, čo sa dopustia najpodlejších vopred
premyslených zločinov voči niekomu, kto je nevinný a koná v najlepšom záujme
každého. Judáš bol jedným takým príkladom.

Udalosti okolo vraždy
Nasledujúce 1-34, predstavuje pokus o prepis krátkeho filmu „Vražda Abraháma
Lincolna: Nič iné ako intriga”, „Abraham Lincoln's Assassination: Nothing but Intrigue”

Tajné listiny z toho obdobia, rôzne denníky členov kongresu, ktorí boli zapojení,
stará korešpondencia, knižné rukopisy a priznania na smrteľnej posteli kreslia
iný príbeh od toho, čo sa nájde v učebniciach dejepisu:
1. Lincolnovi vo večer vraždy 14.04.1865 odopreli patričnú osobnú ochranku.
2. John Wilkes Booth mal revolver s jediným nábojom.
3. Po vražde zavreli všetky cesty s výnimkou tej, po ktorej ušiel Booth.
4. Prezident Lincoln pozval 14 ľudí, aby sa zúčastnili predstavenia vo
Fordovom divadle v ten večer, 12 z nich dalo výhovorky. Minister vojny
Edwin Stanton priamo odmietol a presvedčil generála Granta pri dvoch
príležitostiach aby nešiel. Granta by boli sprevádzali vojenskí dôstojníci
a strážcovia. To znamenalo, že v ten večer tam nebola žiadna vojenská
prítomnosť.
5. Lincoln požiadal Stantona, aby mu ako osobnú stráž dodal majora
Thomasa Eckerta, ale Stanton odmietol.
Síce súhlasil, že Eckert by
predstavoval ideálneho sprievodcu, ale povedal, že v ten večer bude
Eckert ináč zaneprázdnený.
6. Prezident sa nahneval na túto odpoveď a sám šiel k Eckertovi, aby ho
pozval, ale Eckert odmietol.
Lincolnova osobná bezpečnosť mala byť
prvoradou úlohou pre ministra vojny. Neskôr Stanton povedal, že si to
rozmyslel a šiel domov. Eckert tiež šiel domov. Obaja boli doma, keď im
oznámili vraždu. Obaja muži popreli žiadosť prezidenta. Stantonovou
povinnosťou bolo postarať sa o prítomnosť osobnej stráže okolo Lincolna
a Sewarda, ale tak neurobil.

A C Richards

Thomas Eckert

7. Lafayette Baker z národnej detektívnej polície, NDP, informoval Stantona
o plánoch zavraždiť prezidenta a o prípravách jeho únosu. Štyroch mužov
určili ako osobnú ochranku pre prezidenta Lincolna. Jeden z nich bol John
Parker.

8. Parkera, ktorému pridelili úlohu v ten večer, našli v roku 1863 ako spal
počas služby a bol disciplinovaný za výtržnosť v podnapitom stave. O dva
týždne na to ho našli spať v dopravnom vozidle zatiaľ čo bol v službe.
Tento krát ho disciplinovali za drzé vystupovanie voči nadriadenému. Bol
známy ako ožran, ktorý rád trávil čas vo verejných domoch.
Zodpovednosť za výber Parkera spočívala na pleciach Stantona.
9. John Parker sedel v bare, keď došlo k vražde. Jeho neprítomnosť bola
zodpovedná za vraždu Lincolna. Nikdy nepodal vysvetlenie o tom, čo sa
stalo v ten večer. Nik ho nepotrestal a ledva ho pokarhali. Stanton bol
tvrdý a bezohľadný človek, no voči Parkerovi bol necharakteristicky
zhovievavý.
10. Prvého mája 1865, major A C Richards, šéf washingtonskej polície,
obžaloval Parkera zo zanedbania povinností, no obžalobu zrušili 2. júna
1865. Zdá sa, že niekto vyšší ako šéf polície chránil osobu, ktorá
umožnila vraždu prezidenta.
11. Bol si Booth vedomý toho, že Parker bude neprítomný a ak nie, ako ho
mienil premôcť s jediným nábojom? Úspech poslania závisel na Boothovej
schopnosti vniknúť do prezidentskej lóže. Musel vedieť, že Parker tam
nebude; ináč by bol musel byť najšťastnejším mužom v dejinách na to,
aby v momente kedy sa tam objavil, stráž nebola na svojom mieste.
Booth mal len jeden náboj a ten bol určený pre Lincolna.
12. Booth bol dobre oboznámený s hrou a vybral si epizódu, keď bude
v obecenstve hodne smiechu, ktorý utlmí zvuk strely.
13. Niekoľko okamžikov po výstrele boli všetky komerčné telegrafné linky
odborne prerušené, s výnimkou linky na Ministerstvo vojny. To nechalo
Washington odrezaný od ostatného národa.
14. Boothova totožnosť bola známa v priebehu momentov, ale úradom sa
nemohla oznámiť, lebo komunikácie boli prerušené.
15. V tom čase bol Washington obklopený močariskami; jediným spôsobom
ako sa dostať do mesta, bolo cez jeden z mostov. Všetky mosty boli
uzavreté s výnimkou toho, po ktorom ušiel Booth; ten zavreli ako
posledný.
Bol to most Navy Yard, ktorý viedol priamo do Richmondu.
Než ho zavreli, Booth ním už prešiel a bol 50 míľ za mestom.
16. Na čo potreboval Stanton bývalého konfederatívneho špióna Jamesa
Williama Boyda? Boyda preložili do Washingtonu DC na Stantonov priamy
príkaz. Mal tie isté iniciálky ako John Wilkes Booth a mal ich vytetované
na tom istom mieste na tele, ako ich mal vytetované Booth. Telesne sa
na Bootha silno podobal.
Záhadný väzeň ostal vo washingtonskom
väzení. Keď ho konečne prepustili, mal stretnutie buď priamo s ministrom
Stantonom, alebo s jeho poručníkom majorom Thomasom Eckertom.
Boyd napísal priateľovi v Tennessee, že prijal zamestnanie u vlády.

17. Podrobnosti zastrelenia vo Fordovom divadle sú známe, ale menej známe
je, že došlo k zápasu medzi Boothom a Lincolnovým hosťom majorom
Henrym Rathbone. Booth bodol majora Rathbone a zoskočil z balkóna na
javisko, kde si údajne zlomil členok/nohu. Atletický Booth mal vtedy 27
rokov, no oveľa starší, 43 ročný Boyd, mal zlomenú nohu a chodil
o barlách.
18. Boothov spoločník Lewis Powell, známy aj pod menom Lewis Paine, v tom
istom čase, ako sa uskutočnila vražda Lincolna, nožom napadol ministra
Sewarda v jeho dome, pričom ho zanechal vážne zraneného, ako aj
niekoľko členov jeho rodiny.
19. Minister Stanton čakal šesť a pol hodín, než dovolil, aby sa správa o
Lincolnovej vražde dostala na verejnosť. Všetko naznačovalo tomu, že
Stanton chcel dať Boothovi dobrý náskok.

William Henry Seward

Major Henry Rathbone

20. Booth ušiel cez most Navy Yard, ktorý vedie na Juh. Tam sa stretol so
svojím spoločníkom sprisahancom, Davidom Heroldom. Herold bol vo
väzení, keď bol Booth na úteku, údajne v spoločnosti Davida Herolda,
ktorý údajne cestoval s ním.
21. Fotografia, ktorú dali na plagát s vypísaním odmeny za dolapenie, bola
vyhotovená keď Herolda zatkli štyri dni predtým, 16. apríla. Počas jeho
pobytu vo väzení mu Baker urobil ponuku. Ak je ochotný pomôcť dolapiť
Bootha, zbavili by ho trestného stíhania za jeho účasť v sprisahaní.
Herold sa rozhodol ísť pomôcť detektívom.
22. Súčasne zatkli Boyda a Boyd a Herold cestovali spolu, zatiaľ čo sa snažili
vystopovať Bootha. Po štyroch dňoch hľadania sa Boyd a Herold
uzrozumeli, že z toho nikdy nevyjdú živí a rozhodli sa utiecť. Detektívi
pokračovali v hľadaní aj po úteku Boyda a Herolda.
23. Booth sa vydal na cestu s Eddiem Hansonom, ktorý mu pomáhal cez
vojnu pašovať (a nie s Heroldom).

24. Detektívi z NDP narazili na stopu Boyda a Herolda na Garrettovej farme.
Boyd sa domáhal, aby mu povedali, prečo sa má vzdať a kto ho chce
zajať. Keď stodolu podpálili, Herold vybehol von a povedal vojakom, že
muž, ktorý je vnútri mu povedal, že jeho meno je Boyd.
25. Boston Corbett zastrelil Boyda cez štrbinu v stodole napriek príkazu zajať
Bootha živého. Corbett bol v armáde nejaký čas a bol dobre zvyknutý na
poslúchanie príkazov, no pri tejto príležitosti ich otvorene ignoroval.
Stanton, ktorý nebol známy ako odpúšťajúci jednotlivec, reagoval
nanajvýš necharakteristickým spôsobom.
Zbavil Corbetta akejkoľvek
viny. Corbett bol fanatickým katolíkom, ktorý sám seba vykastroval
nožničkami ako trest za to, že navštevoval prostitútky.

James William Boyd

Everton Conger

26. Podplukovník Everton Conger priviedol Corbetta do Washingtonu v
želiezkach, ale Stanton ho pustil na slobodu.
27. Vládu nezaujímali skutočnosti. Z Boyda pre verejnosť urobili Bootha.
28. Ak Booth nezomrel v stodole, čo sa s ním stalo? Detektívi zistili, že
k Boothovi a Hansonovi sa pripojil Henry Johnson, Boothov komorník.
Nasadli na vlak do Filadelfie. Bootha videli v New Yorku a potom v
Tennessee v zime 1871–72.
29. J W Boothov denník obsahoval nasledovné: „Mám takmer chuť vrátiť sa
do Washingtonu, aby som si do určitej miery očistil meno, čoho som si
takmer istý, že dokážem urobiť”.
30. Ako si mohol Booth očistiť svoje meno ináč, ako že plánoval menovať
niektorých zo zradcov na Ministerstve vojny, ktorí umožnili jeho poslanie,

keď nechali Lincolna bez ochrany, aby on mohol vtancovať k melódii
valčíka do prezidentskej lóže a vykonať čin s jediným nábojom?
31. Stantona varovali o sprisahaní proti prezidentovi v spojení s Boothom na
začiatku marca. Prečo nebol Booth zatknutý v marci?
32. Ešte čudnejšie, Stanton nečakane zosadil Bakera, svojho šéfa detektívov,
a presunul ho do pobočky NDP v Manhattane, presne na čas, keď sa
sprisahanie rozbehlo. Mnohí veria, že Bakera nakrátko presunuli do
Manhattanu, aby mu zabránili v tom, že by odhalil Boothovo sprisahanie
a zastavil ho. Všetko naznačuje tomu, že Stanton robil všetko možné, aby
umožnil Boothovi uniknúť.

Boston Corbett

Lucy Haleová

33. Dva dni po vražde Stanton povolal Bakera späť a obnovil mu jeho pozíciu
šéfa NDP. Bakera potom poslali aby vystopoval Bootha/James Williama
Boyda, ktorý sa údajne schovával vo Virgínii. Po zabití muža v stodole sa
Boothov denník dostal k Bakerovi, ktorý ho ďalej postúpil Stantonovi.
Bakera odmenili za úspech povýšením na brigádneho generála a dostal
podstatnú časť zo $100.000, ktoré boli vypísané ako odmena.
34. Podľa niektorých súkromných písomností a denníkov členov kongresu,
ktorí boli prítomní, Stanton sa po vražde stretol so skupinou radikálnych
republikánov. Ukázal im Boothov denník a v ňom, na osemnástich
stranách, bolo dosť dôkazov na to, aby väčšinu z nich poslali za mreže za
spoluvinu vo vražde Lincolna. Tých 18 strán sa nedávno objavilo vo
vlastníctve istého Stantonovho potomka. Obsahujú zašifrovanú časť,
v ktorej sú menovaní ostatní členovia sprisahania, včítane členov
kongresu, bankárov, špekulantov so zlatom a iných.

Vyšetrovanie a súdny proces
Po prezidentovej vražde Stanton viedol pohon na dolapenie páchateľov a hneď
na začiatku prehlásil, že zodpovedným je Jefferson Davis a jeho Konfederácia.
Keď sa vydávali odmeny za jeho dolapenie, príjemcovia museli podpísať, že
nebudú klásť otázky ohľadom tela o ktorom sa stanovilo, že je to „Booth”.
Stanton začal skrývať skutočnosti tak, že ustanovil troch vojenských
vyšetrovateľov, aby zbierali a vyhodnocovali dôkazy a potom telegraficky
požiadal plukovníka Henryho L. Burnetta v Cincinnati, aby sa k nemu pripojil vo
Washingtone s cieľom menovania vojenského tribunálu. Tieto okolnosti dovolili
Stantonovi, aby si sám vybral po jednom každého z vojenských sudcov. Keď sa
dvaja sudcovia vyjadrili proti obmedzeniam uvaleným na obhajobu, Stanton ich
oboch chytro nahradil.
Osem ľudí šlo pred porotu: David Herold, Lewis Powell (alebo Pain), George
Atzerodt, Mary Surrattová, Edman Spangler, Michael O’Laughlen, Samuel Arnold
a Dr Samuel Mudd. V podozrení bol tiež ďalší katolík Louis Weichmann, ktorý si
zachránil svoju kožu na úkor Mary Surrattovej tým, že sa stal korunným
svedkom za obžalobu.
Jadro obžalovaných malo spojenie k Surrattovej
ubytovni, ktorú pravidelne navštevoval jezuitský klérus. Ani jeden jezuita nikdy
nebol vypočúvaný, ani súdený.
Štyria katolíci, ktorí odvisli boli:
Mary Surrattová,

Lewis Powell,

David Herold,

George Atzerodt

Atzerodtovo prvé priznanie ostalo utajené. V ňom sa priznal, že ktosi z New
Yorku zaplatil za Powellov presun do Washingtonu D.C. Atzerodt poznal Powella
pod menom „Mosby,” a Powell oslovoval Bootha titulom „kapitán,” zatiaľ čo
poslúchal všetky a akékoľvek jeho príkazy do bodky. Fotokópie Atzerodtovho
priznania sa našli o 117 rokov neskôr v archívoch jedného zo stenografov.
Atzerodt menoval viac ako tucet dodatočných mien v sprisahaní uniesť
prezidenta, z ktorých ani jeden nebol nikdy obžalovaný ani vypočúvaný.
Príbeh, ako ho podal Atzerodt, sa čoskoro podstatne zmenil. Prišlo k tomu len
potom, čo sa takmer zbláznil z nosenia ťažkej plátennej a koženej kapucne,
v ktorej sa dusil 24 hodín denne a ktorá mu nedovolila vidieť ani počuť. Týždne
bol nútený nosiť tento mučivý nástroj, až kým ho obesili, cieľom čoho bolo
zabrániť mu prezradiť informácie komukoľvek, zatiaľ čo vláda vyrábala falošný
príbeh s pomocou platených krivo-prísažníkov.

Maska, ktorú nasadili katolíckym trpákom

Krčné kosti muža, ktorého zastrelili na
Garrettovej farme

Hoci tucty ľudí pomáhalo Boothovi (a vyše tisíc ich bolo okamžite po čine
zatknutých a držaných vo väzbe po dobu jedného mesiaca), tým nešťastným
šiestim, ktorých čoskoro postavili pred porotu o ich vlastné životy, sa dostalo
iných podmienok od všetkých ostatných.
Namiesto väzenskej cely, ich
premiestnili na pancierové lode ďaleko od kohokoľvek, kto by ich mohol počuť
a aby sa nič nedalo vyriecť z okna väznice. Ostali v samotkách, v ktorých
nevideli a nepočuli. Kapucne mali len malú pätku, ktorou sa odhaľoval malý
otvor na dýchanie a kŕmenie, a ktorý sa dal zapečatiť. Kapucne mali trvale
upevnené reťazami na hlavách a odstránili ich len počas súdneho konania, keď
boli v súdnej miestnosti. Na vlastnom súdnom konaní im nebolo dovolené
prehovoriť. Ruky mali upevnené v putách, ktoré im nedovoľovali voľný pohyb.
Niektorí z tých šiestich nepochybne začali blúzniť z toho, že boli nútení nosiť tieto
kapucne v lete, pri teplote 32 – 33 stupňov Celzia. Akékoľvek vypočúvanie sa
konalo v tajnosti, no je jasné, že sa stvárňovalo tak, aby výpovede neskôr
podporovali verziu, ktorú predložila vláda. Cieľom tohto extrémne neľudského
zaobchádzania bolo zaručiť, že by žiadny z väzňov neodhalil citlivé informácie,
a zároveň ich to pozbavovalo schopnosti predložiť riadnu obhajobu. Potom, čo

nosil túto kapucňu po dobu niekoľkých týždňov, Atzerodt vari aj sám začal veriť,
že mu bola pridelená úloha zavraždiť vice prezidenta Johnsona v ten osudný
večer.
Väčšina súčasných debát na tému Lincolnovej vraždy sa točí okolo úlohy Dr
Samuela Mudda a Mary Surrattovej. Ona vedela o sprisahaní uniesť prezidenta.
Dr Samuel Mudd predstavil Johna Surratta, syna Mary Surrattovej, z ktorého sa
stal jeden zo sprisahancov v plánovanom únose prezidenta, Johnovi Wilkesovi
Boothovi 23. decembra 1864 vo Washingtone. Dr Mudd upevnil Boothovi jeho
„zlomenú nohu” čím sa umožnilo, aby sa z Boyda stal Booth. Boyd mal zlomenú
nohu a chodil o barlách.
V septembri roku 1865 sa Surratt presunul na druhú stranu Tichého oceánu.
Najprv sa usadil v Anglicku a potom v Ríme, kde sa pridal k pápežským Zuávom
(vojakom). Počas jeho návštevy v Alexandrii, v Egypte, ku koncu roka 1866 ho
niekto spoznal ako hľadaného sprisahanca vo vražde Lincolna a Surratta zatkli.

John Surratt

Dr Samuel Mudd

Surratta priniesli späť do Spojených Štátov, ale namiesto vojenského tribunálu,
pred ktorý boli postavení ostatní, na intervenciu pápeža, jeho postavili pred
civilný súd. Federálna vláda napokon stiahla všetky obvinenia proti Surrattovi
a z väzby ho prepustili v roku 1868.
Z Rogersovej správy prezident Andrew Johnson konečne pochopil, že väčšina
dôstojníkov z tribunálu neboli presvedčení o vine
Mary Surrattovej a že
hromadne podpísali petíciu adresovanú prezidentovi so žiadosťou o milosť; no
neukázali ju Johnsonovi predtým, ako Surrattová odvisla na šibenici.
Johnson sa dožadoval Stantonovej rezignácie a Stanton reagoval tak, že sa
zabarikádoval vo svojom úrade a podal žalobu na Johnsona, ktorú postavil na
návrhu, že Johnson sám stál za Lincolnovou vraždou. Bol to boj, ktorý Stanton
stratil vďaka jedinému hlasu a to konečne znamenalo koniec jeho onoho času
silnej politickej kariére.

Všetky pokusy o spytovanie oficiálnej verzie Lincolnovej vraždy sú zatarasené,
napriek tomu, že proti nej jestvuje množstvo nevyvrátiteľných dôkazov.
Akékoľvek dôkazy sú zosmiešňované, alebo zmiznú z dosahu verejnosti tak,
ako sa to stalo s Boothovou múmiou. Tie isté mocenské sily, ktoré dali
Lincolna zavraždiť v roku 1865, by ho dnes zavraždili znova.
Všetko, čo sa udeje je potrebné pre nárast povedomia. Všetci hráči slúžia
božiemu plánu, ktorý spočíva v rukách Duše, ktorá sa tiež vtelila ako
Abrahám Lincoln. O konečnom výsledku rozhodol on.

Telá Boyda a Bootha
Zinscenovala sa ženská návšteva za účelom potvrdenia totožnosti muža, ktorého
zastrelili na Garretovej farme a dotyčná náležite potvrdila, že je to jej „miláčik
Booth”. V rámci svojho predstavenia dáma údajne dokonca odrezala kučeru
jeho vlasov, „ktorú jej však okamžite odobrali a zničili”; nečudo; Boyd bol ryšavý
a Booth mal tmavé vlasy. Navrhlo sa, že návštevníčkou bola Lucy Haleová a do
roku 1920 dokonca uverejnili jej fotografiu, ktorú údajne našli v Boothovom
denníku, keď sa tento objavil na verejnosti.
Telo, ktoré ostalo označené menom Booth bolo údajne pochované na tajnom
neoznačenom mieste na Stantonov príkaz.
DNA testy by konečne rozhodli o tejto „dejinnej záhade”. Všetko, čo by bolo
treba, je vykopať Edwina Bootha, brata muža, čo stlačil spúšť, a presvedčiť
vládu, aby dovolila porovnávacie testy na jeho tele oproti trom stavcom, ktoré
odobrali mužovi, čo bol zastrelený na Garrettovej farme.
Tie krčné kosti v súčasnosti patria Národnému múzeu pre zdravie a medicínu,
National Museum of Health and Medicine (NMHM).
Boothovi potomkovia
predložili svoj návrh na začiatku roku 2013.
Odpoveď s podpisom Carol
Robinson, z Medického armádneho veliteľstva SŠ, Army Medical Command, ktoré
dozerá na múzeum prišla rýchle: „Napriek tomu, že výsledok by bol
pravdepodobne zaujímavý a nutkanie využiť moderné technológie je veľké,
potreba uchovať tieto kosti pre budúce generácie nás núti nepovoliť test, ktorý
by ich poškodil”. Za použitia súčasnej technológie by sa tieto testy dali vykonať
jedine tak, že by sa z ich objemu zničilo 0.4 gramov. No aj keby NMHM povolili
odobratie vzorky, pokračovala odpoveď, tento jedinečný predmet by utrpel
zmenu a pritom „nie je zaručené, že DNA testovanie by potvrdilo žiaduce
výsledky”.
Múzeum, ktoré neodpovedalo na mnohonásobnú žiadosť
o vyjadrenie, prehlásilo, že jeho povinnosťou je chrániť celistvosť zbierky.
Úrady, ktoré majú kosti pod dozorom takto stanovili, že pokiaľ nejestvuje
metóda, ktorou by sa dal vykonať test bez akéhokoľvek poškodenia kostí,

dovtedy sa žiadny test konať nebude. To znamená, že si test neželajú a pokiaľ
budú oni o tom rozhodovať, sa žiadne testy nikdy konať nebudú.
Boyda prepustili z väzenia s prísľubom možnosti, že mu dovolia vrátiť sa domov
ku svojim siedmim deťom keď jeho manželka Caroline zomrela. Zatiaľ, čo tvrdí,
že miesto jeho pobytu po prepustení v roku 1865 nie je známe, v marci 2016
Wikipédia udáva jeho dátum smrti na 1. januára 1866.
Čo sa týka Bootha, „Puzzle for history” (Hádanka pre dejepis) upozornili svet na
jestvovanie „Davida E. George”, tuláka, čo rád recitoval Shakespeareove hry a
ktorý sa otrávil strychnínom v meste Enid, v Oklahome, v roku 1903. Príbeh
vraví, že George, ktorý používal niekoľko krycích mien v priebehu uplynulých
tridsiatich rokov, sa niekoľko krát priznal, že jeho skutočným menom je John
Wilkes Booth. Dokonca zašiel tak ďaleko, že tvrdil „Zabil som najlepšieho človeka
aký kedy žil”. Miestny majiteľ pohrebného ústavu Georgeovo telo po jeho smrti
zabalzamoval. Očakával, že vládne úrady budú mať oň záujem. Oficiálne úrady
žiadny záujem o telo neprejavili, no stalo sa miestnou atrakciou o ktorej písali
noviny. Právnik menom Finis L. Bates napokon telo vyzdvihol a neskôr napísal
knihu Únik a samovražda Johna Wilkesa Bootha, The Escape and Suicide of John
Wilkes Booth, v ktorej popísal, ako sa stretol s Davidom E. Georgeom, ako sa
mu tento priznal a ako jeho príbeh umožňuje „opravu dejín”.
Od 1970-tych rokov nie je známe kde sa nachádza múmia, ktorej dali meno
„John”.

John Wilkes Booth

Muž, ktorého poznali pod menom
David E George desať dní po jeho smrti

Múmia

Spoločnou črtou vo všetkých troch prípadoch je zodvihnuté pravé obočie, ktorým bol Booth známy.

Derringer, ktorý použil Booth
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