Úedníci v roce 1903.

1.

Jan Pecha, pedseda.
5.

—

2.

Fr. Mencl.

místoped.

—

3.

Jos. Kostner.

Mat. Sikyta.— 6. Jos. Jurka, poklalník.— 7. Jos. Filip, taj
P.

Job.

Bevá,

—

«.

—

4.

Jos. Smejkal.

Fr. Husák,

úetník.—

uet. výbor. -10. Leo Iu, zahradník.— 11. Fr. Vytlail, úet. výbor.

první úedníci.

1.

M. Karásek.— 2.

Fr. Pracná.
6.

-3.

Jos.

Prokop Hudek.

Novák.— 4.

—

7.

J.

Fr. Feucl.— 5.

Šrámek.

Jos. Dostal.

IDjiny
=
:es^o J^áFodr)íbo flíbito^a

V CHICAGU, ILLINOIS.

Od

jeho založení i$77, do Jeho

iskú

jubilejní slavnosti 1902.

Ze zápisk Sboru a z pamtí výboru a jeho pomoct
sestavil

frank B. Zdrbck.

Tiskem Aug.

(ieringera, 150

CHICAGO,

ILL.

W.

12th Street.

2

/V

PposIo^.

Ze všech národních podnik chicažských
sledních 45

rok

svého zde bydlení pipravili,

ech,

jest

kteréž

si

za po-

patrn nejzdailejším

podnik Národního eského hbitova, který tší se nejvyšší pízni eské-

ho obecenstva a prospívá ve všem ohledu úspšn.
ce jest píznivo a

prospšno

vlastní

i

svj

pímo

prospch
se

Zdaru tomu

eských

nejví-

spolk, kteréž ve

pro dobro celku, svorn a usilovn pracovalo

skrze zástupce své na

kovou a bratrskou

veliké sbratení

úspchu tom

domy

staví.

a dokázalo, že svorností spol-

Sbratení to bylo základem tak

mnohého dobra pro národnost eskou v nové
sluhuje nejen uznání, ale

i

nejvelejší mravní

vlasti této vzešlého, a zai

hmotné podpory všeho

probudilého ešstva.
tohoto od nejchudších poátk- až do skvlých
svdí
o
výsledk
píli, poctivosti a obtavosti spolkových zástupc, kteí dílo to všechno vykonávali, a o zasloužilém uznání se strany eského

Djiny podniku

obecenstva v Chicagu, kteréž jest pevážnou vtšinou svobodomyslné
a lne ku podniku

svému láskou

Národního Hbitova

ml

tém náboženskou.

vymaniti echoslovany v Chicagu z poroby

církevnické a svévolnosti knžské, a

echové

chicažští

Podnik eského

úel jeho

jest

dosažen v plné míe.

jsou svojí vlastní, a nerobotí na poli duchovního

panství.

Co

otcové naali, dítky jejich

kraujte k osvojení povšechnému

.

vrn dokonávejte, vzdlávejte
!

a po-

Djiny
esko-p^árodmbo Hbitova,
v Chicagu, IU.

1

877.

Vznik myšlenky o Národním Hbitov.

V roce

ech

znané
1876 udaly se ve vnitrním život chicažských
se
ve
kteréž
se
Nalézalo
pes 30.000 osob,
osadily
jich
zmny.
hlavní jich stedisko se nalézalo
hust na jihozápadní stran msta,
v okolí ulice DeKoven a Taylor, kde byly ob národní sín, jedna na
ulici Taylor, druhá na DeKoven, katolický kostel se školou a farou na

mst

a

DeKoven, tiskárny cbou eských asopis, týdenníku "Chicagského Vstníku" a denníku "Svornosti" na ulici Canal pi jmenovaných ulicích, a vtšina eských obchodník a emeslník v okolí tomto.
Byl to rok pechodu, aneb spíše rok probuzení se z dímoty duulici

muž

chovní ti veliké vtšiny
i žen
eských, kdy poalo klíiti sím zasévané po nkolik pedcházejících let na roli národní, aby vzrostlo
k nadjným
a neslo zdárné ovoce.
Až do té doby se vtšina
pidržovala katolického vyznáni
dle zvyku ze staré vlasti sem doneseného, a nikdo si toho nevšímal,
zdali jest kdo pravovrný neb svobodomyslný v náboženství svém.
roce 1876, kdy fará osady svatováclavské na ulici DeKoven,

kvtm

ech

V

Josef Molitor, vystoupil tak výbojn proti podprnému spolku svatováclavskému a vedl s ním soud o jeho školní budovu a majetek,
nastala veliká nevole mezi lidem proti nespravedlnosti knžské,
p.

zvlášt když knz zdráhal se i nkterým katolíkm vykonati žádané
a dobe placené obadnosti. Nechtl dovoliti ani, aby byl každý pohben na eskopolském katolickém hbitov. Tak se stalo s pí. Marií
Šilhánkovou, zemevší 25. ervence 1876, že fará nedovolil, aby byla
pohbena na kat. hbitov,
byla katolikou celý život i s rodinou svou,
ale nevyzpovídala se ped smrtí, a musili ji pochovati na obecný hbitov
Graceland. Píbuzný její, p. J. Bambula, chtl jí postoupiti svj lot na

a

fará nedovolil. Takový nátlak vyvolal protiveejn mluviti o tom, že jest na ase, aby se echové
vymanili z poroby knžské. echové dávají si na tom záležeti, aby po
smrti mohli odpoinouti mezi tmi, kteréž za živa milovali.

hbitov,
tlak, a poalo

kat.

ale ani to

se

i

Tu oznámil redaktor "Svornosti", p. Frank B. Zdrbek, jenž pro
Svobodnou Obec poádal veejné svobodomyslné pednášky v síni
Tlocviné Jednoty Sokol, že v pednášce 7. ledna 1877 bude mluviti
národního hbitova pro echy. Náo
vštva pednášky byla hojná. eník pádnými slovy odsuzoval jednání knze a nabádal pítomné, by se osvojili z poroby knžské ve všech
pípadech života svého, a nepodrobovali se panovanosti knzov ani
s pojmenováním dítek, ani se satky, ani s pohby svými.
Po pednášce hovoilo se o tom obecn ve schzi a ujednalo se,
že se svolá brzo schze pedsed všech eských spolk národních, by
se uradili vespolek, jak by se dal zíditi eský národní svobodný hbitov, kde by mohl býti pochován každý ech bez rozdílu vyznání mezi
bratími a krajany, aniž by se musil prosili njakého knze o dovolení.

poteb

Nová myšlenka se šíila po eské osad rychle a všude se o ní
mluvilo s nadšením. Každý vypoítával, jak snadno by se eský hbitov založiti a vydržeti mohl od všech spojených k tomu spolk, a nikdo
nepedvídal, jaké veliké obtíže a pekážky bude muset snaha tato pedospje k žádoucímu cíli.
následující svobodomyslné pednášce v

konávati, nežli

V
vci

téže síni 21. ledna bylo

trojlenný

zase jednáno, a tu byl zvolen
výbor skládající se z eníka Fr. B. Zdrbka, Jana Duška a M. Poláka, jimž bylo
uloženo, aby pozvali všechny eské spolky ve mst, by zvolily po zá-

o

stupci

tova

do veejné schze na

dkladn

12.

února, by se o

pedmtu

národního hbi-

pojednalo.

První kroky uinny.

schze

Tato
národních
12. února v Tl. JedSokol byla siln navštívena, neb mimo zástupce dostavilo se mnoho jiných krajan, jimž vc na srdci ležela, a kteí chtli dle nadšeni
v první schzi jeveného souditi na budoucí zdar podniku. A schze
ta byla opravdu nadšená, tak že dala podstaty nejlepším nadjím.
Ve schzi docílilo se dohodnutí o té nejhlavnjší zatím otázce, zdali totiž
chtjí spolky spolen se o to zasaditi, aneb penechati to spolku jednomu a podporovati jej v tom. Rozhodlo se, že spolky
všechny
chtjí bráti podílu na založení hbitova
a udržovati jej co spolený majetek národní. Usnesení toto dležité
bylo k uspokojení všech, kdož si jinak ani podobný podnik nedovedli

spolk

not

spolen

pedstaviti.

Schze byla zahájena veer o 8. hodin. Pedsedou byl zvolen Jan
Dušek, a zapisovatelem Fr. B. Zdrbek. Pítomných bylo napoteno
80, a všechny národní spolky byly zastoupeny až na dva, které náležejíce ku kostelu, musely pochovávati tak jako tak na knžský hbitov.
Pedseda vyzval zástupce spolk, aby se pihlásili, by se vdlo, kteí
spolkové hodlají ruce k dílu spolenému piložiti, i dali se zapsati následující

:

i.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

n.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

Jan Morava od esko-Amerického Sokola.
Jan Rajsler od esko-Dlnického Spolku.
Jan Beran od Dlnického Podp. Pol. Spolku Pokrok.
Matj Karásek od esko-Dlnického Podprného Spolku.
Martin Baumruker od esko-Krejovského Spolku.
Prokop Hudek od eské Setniny.
Jakub Pádecký od Dramatického Spolku Thálie.
J. V. Beneš a Jos. K. Šisler od Pveckého Spolku Lyra.
Václav Zábranský od Podprného Spolku Jií.
Josef Matoušek od Podprného Sboru v pádu ohn.
Fr. Chlupsa od esko-Dlnického Spolku Rovnost.
S. P. S. . 13.
Jindich Kohn od ádu Praha
ádu
S. P. S. . 14.
od
Rovnost
Svojše
Josef
S. P. S. . 8.
Václav Donat od ádu Vrnost
Tomáš
od Slovana,
Nár. Podp. Sboru.
Josef Hodoval od Spolku Svatojanského.
Martin Ržika od Podp. Spolku Sv. Prokopa.
Vojt. Freml od Svatováclavského Podp. Sboru.
Tomáš Petrtyl od Svobodné Obce.
Tosef Kostner od Tl. Jed. Sokol.

áp

.

.
.
.

Když pak bylo každému dáno slovo, aby se vyjádil, jak spolek
vci smýšlí, ukázalo se, že jsou všichni jednomysln na tom, že
hbitov míti máme, a že bude nejlépe, když spolen jej poídíme, neb
že by se nenalezlo podpory u spolk pro podnik, který by se ocítil v rukou jen jediného spolku, a mohly by z toho povstati žárlivosti a roz-

jeho o

broje.

.

Mezi jinými vystoupil zástupce ádu Praha
S. P. S., Jindich
Kohn, a oznamoval, že velkoád státu Illinois už uinil
smrem takovým njaké kroky a že k úelu hbitovnímu zamluvil 63
akry pdy velmi píhodné, které nabízí spolkm pod stejnými podmínkami, jak sám vyjednal, bez výdlku, jen to si vyminuje, aby poplatky za
pohbívání Cech, kteí nenáleží k žádnému spolku, byly odevzdávány
velkoádu tomu. Akr pdy té že stojí $550.
Návrh ten však nenalezl pízn u pítomných zástupc ostatních
spolk, neb rozuml tomu každý, že by to nesloužilo k dobru celku,
když by jeden spolek ml majetek v držení a ostatní byly mu podrobeny
njakými podmínkami. Všichni slibovali, že chtjí pracovati jedin
k tomu, aby všechny spolky jednostejn

mly

právo k majetku spole-

nému a ve správ jeho aby všechny jednostejn byly zastoupeny. Pan
Kohn vida, že by návrh jím podaný se neujal nijak, oznámil, že velko-

ád

pípad, že by shromáždní zástupci spolk nehodlali
ním a pevzíti od nho pozemky zmínné, on sám od podniku svého upustí a bude pracovati svorn s ostatními ku stejnému
ili všech.
Oznámení to bylo pijato vdn, neb poínali se \ú nkteí
se usnesl pro

spojiti se s

obávati, že se dílo veliké poíná v základech svých bortiti nesvorností.
Tato se ale brzo odstranila.

Po

dalším rokování bylo pijato následující usnesení
Aby se zvolil výbor tri, který by se ohlédl kolem msta a vynledal píhodné místo blízko a lacino na prodej pro eský hbitov.
2.
Aby výbor ten skládal se z pp. Fr. Bedlana, Mat. Karáska,
:

i.

a

Štpána Šrámka,

a za 14 dní od dneška aby podali

schzi zprávu, jak

pochodili.
3.
Aby všichni zástupci spolk sešli se zase v pondlí veer 26.
února v téže místnosti, by vyslechli zprávu trojlenného výboru svého
o pozemcích, a poradili se pak, jakou zprávu mají pinésti sborm

svým.

Tak

byla

skonena dležitá schze

s

úspchem neoekávaným,

kdyby byl nejlepší právník sosnoval prbh jednání schze z tak
rzných živl složené, nebyl by moudeji mohl rozvrh jednání sestaviti,

íieb

lid to provedl bez všeho zvláštního vedení.
února sešlo se veer 40 zástupc do schze a tu pihlásil se
také p. Jan Beran co zástupce esko-bratrského Sboru i byl pijat.
Pak pedložil výbor na vyhledání pozemk zprávu, že vyhlídl spolen
.s p. J. V. Benešem, stavitelem, v jeho povozech troje pozemky na tech
.nežli

jak náš

Dne

26.

í-ozliných stranách msta, a z tch zalíbila se pítomným zástupcm
nejlépe zpráva o prvním pozemku 10 mil od stedu msta vzdáleném
pi townu západn od msteka Jeffersonu, obnášejícím 110 akr, asi
po $125 akr, v celku $13.000 cesta k pozemku dobrá až na pl míle, která by se musela vykoupit a udlat.
;

Usneseno, aby se podržel na zeteli jen tento jediný pozemek, po-

nvadž ostatní oba nejsou tak píležity.
Zárove byl v této schzi zvolen výbor pti, aby sestavil do budoucí schze nárt stanov spolku hbitovního. Byli k tomu zvoleni
pp. Jos. Matoušek, Prokop Hudek, Vojtch Freml, Jos. Svojše, a Jan
Beran. Pedseda a tajemník byli požádáni, aby podrželi úady do bu:

doucí schze, nežli se noví úadníci zvolí.

c

Hbitovní spolek založen.
Dne 12. bezna 1877 sešlo se ze všech díve pihlásivších se zástupnásledujících osm k ustavení se a založení skuteného národní-

ho hbitovního spolku. Byli to
1.
Od Tl. Jednoty Sokol p. Moritz Poláek.
2.
Od esko-Dln. Podp. Sboru p. Frant. Pracná.
Od ádu Rovnost . 14. . S. P. S. p. Josef Novák.
3.
Od esko Nár. Podp. Sboru p. Josef Dostal.
4.
Od Podp. Spolku v pádu ohn p. Josef Matoušek.
5.
6.
Od Podp. Spolku Sv. Prokopa p. Vojta Freml.
7.
Od Podp. Spolku Sv. Václava p. Štpán Šrámek,
8.
Od Dlnického Podp. Pol. Spolku Pokrok p. Prokop Hudek.
:

12

Štp. Šrámka, Jana Berana, Vojt. Fremla, Prok. Hudka a Fr.
Bedlana, navštívil p. Fencl p. Hintze, od nhož se dozvdl, že jistý p.
I jel
Snell má na severozápadní stran msta více pozemk na prodej.
v prvodu p. Snella na pozemek za esko-polským katol. hbitovem,
kde žádal p. Snell po $100 za akr. Než pozemek nelíbil se mu pro
vzdálenost od msta i svou nevýhodnou polohou. Jeli tedy na jinou
stranu nedaleko Craword ave., kde
p. Snell více pozemk na prodej, a tam p. Fencl zamluvil jeden pozemek asi o 30 akrech po $200 za
stala,

ml

ujištním, že z oné ástky nemusí nikomu dávati odmny.
i
pozemkem uspokojen oznámil p. Fencl nález svj p. Jos.
Matouškovi, jenž s jiným výborem navštívil p. Snella, avšak ten popel
jím slib daný p. Fenclovi, že prodá po $200 za akr, žádaje po $250.
Ve schzi svolané výborem, byla podána zpráva, že p. Snell zmnil
úmluvu s p. Fenclem uinnou. P. Fencl pokáral jednání to a slíbil,
že v okolí tom nalezne pozemek jiný po $200 za akr, neb ješt lacinji.
To také prostednictvím p. Hintze uinil, naleznuv 40 akr pdy východn od Crawford ave., patící Marth a Frankovi Clyborneovi, v
cen $7.500 s podmínkou, že s pozemkem tímto se 10 akr zvlášt ležících od p. Aug. Ringela koupiti musí po $250 za akr. Jesti to pda porostlá lesem, tvoící nyní východní ást hbitova, kde se pohbívá,

akr

s

S cenou

do ad.

V celku tedy bylo vyjednáno zakoupenÍ5oakrza$io.o o o se stejnou podmínkou, že nikomu z té ástky nebude dána odmna.
Výbor v kvtnu a ervnu vyizoval vc kupní s právníky. Pozemek byl shledán všestrann vyhovujícím, avšak nejvtší pekážka nastala v tom, že obec Jefferson nechtla dovoliti, aby se v jejím stedu
pochovávaly mrtvoly. Oni sami nemli hbitova, nýbrž pochovávali
na hbitovy chicažské, a proto nechtli, aby se mezi nimi založil hbitov
jinonárodní. Vzepeli se proti tomu ze všech sil, vyzvedli soudní zákazy, a inili proti výboru vše, co jim jen jejich právníci poradili.
Udává se, že po ujednání této koup vyslovil se p. Snell ze msty,
že eši v tch místech žádného hbitova míti nebudou, pobouil celou

obec a jeho mstivému

piinní

bylo co dkovati za všechny nepíjem-

nosti v obci.

Pozemek

j

byl výborem zakoupen v kvtnu, kdy byla smlouva
etniky vyhotovena a postup zákonitý docílen.

s

ma-

Právník dal výboru tu radu, aby z nenadání pochovali na hbitov
jednu neb dv mrtvoly .1 dali pak na plot kolem nho nápis "Bohemian
National Cemetery", a pak
se obec Jeffersonská soudí, bude-li chtíti,
neb bude pro výbor jako vyhráno. To se tedy stalo.

a

Než

i to
potebovalo trplivého hledání a prošení, nežli se dal kdo
pemluviti, aby na budoucí hbitov dal nkoho ze svých zemelých pochovati co prvního obyvatele hbitova.
Každý se obával, že
bude mrtvola ta pozdji soudn ze hbitova vyhoštna, a že by
pak

z

Cech

ml

13

nové nesnáze a útraty s druhým pohbem. Konen podailo se výboru nalézti jednu mrtvolu, a sice dítko p.K. Brady. Rodie zdráhali se z poátku vyhovti výboru, ale když jim výbor slíbil, že sám
ponese útraty pohbu, a že pro pípad nezdaru hbitova dá sám na své
útraty mrtvolu vykopati z pevézti na jiný hbitov, povolili jeho žádosti,
a tak bylo i. ervence 1877 pochováno na hbitov první dítko eské a
na plotu pak byl umístn nápis hbitovní. Dne 7. srpna pak byla sem
pochována mrtvola druhá, Anna, dceruška p. Jana Bicana.

Na to ekala rada obce Jefferson a také hned zadala
hbitova ped okresním soudcem Farwellem.
žalobu proti
Honem bylo pochováno na hbitov ješt jedno dítko, a pak pochovávání bylo zastaveno až do skonení soudu, což bylo až ku konci íjna
téhož roku. Sbor
právníky pp. Charles Leake a William Vocke.
Pelíení bylo velmi zajímavé, ponvadž v okresu tomto, ba v celém
státu ješt nic podobného soudu k rozhodování pedloženo nebylo, a
proto mlo toto rozhodnutí se státi právoplatným vzorem pro všechny
budoucí asy ve státu. My echové to arci museli zaplatiti.

dvrníkm

ml

Dne 16. íjna vynesl sudí Williams rozsudek, jímž byl Sboru hbitov povolen, nikdo mu nesml více žádných pekážek v cestu klásti,
obec Jefferson má právo vykonávati nad majetkem policejní dozor
udržovati tu poádek. Právní zástupce sboru obdržel od nho $80 za
své práce, kteréž byly velmi dkladné a úspšné, tak že sboru za to

ale
i

stály.

Nežli k rozsudku tomu došlo, odbývala se ve školní místnosti na
DeKoven jedna hlavní a dležitá schze 20. ervence, pi níž bylo
všech osm spolk zastoupeno svými 16 zástupci. Výbor sdlil, že zakoupení pozemku jest provedeno, a že sousedé tamní uvidvše listinu
vtlovací, usmíili se s myšlénkou eského národního hbitova v obci
své a že budou na dále spokojeni a nebudou nic více hbitovu do cesty

ulici

klásti.

Listiny majetkové

neb postupní jsou datovány 1. srpna
podpisy Martha A. Clyborne a Frank T. Clyborne, lots 23, 24,
25, 28, 40 akr pozemku za $7.500; ostatní téhož datum podepsané
od Augusta Ringele a Minnie Ringele lot 26, 10 akr pozemku za
1877

s

2.500 dol.

Ve schzi 1. srpna oznámil výbor, že pozemek je zakoupen, al
zatím že se vezme od majetník jen kontrakt, ponvadž jeden z nich.
Frank Clyborne, jest neplnoletý, tak že se obdrží warranty deed, až
stane se plnoletým.
Na tu dobu že se obdrží rukojmí na $15.000, což
bylo pozdji zase vráceno po podepsání listin 24. dubna 1878.

pozemek te zakoupený a na obci Jeffersonské vymožený sestává z 50 akr pdy, ležící v okresu Cook, townshipu Jefferson, sedm mil od radnice msta Chicaga po cest Milwaukee ave..

Zmínný

*4

Elston road a Crawford ave., díve Clybourn ave. zvané. Koup jesi
uzavena, tak že celek stál $10.000. Poloha jest mezi Bowmanville a
Jefferson pi ece Chicago, a jest pkná, vysoká, stromovím porostlá,
cesta dobrá a z mýta platilo se 10c. z povozu.
Cestu od mostu ku
hbitovu chtjí sami sousedé tamní navézti a opraviti.

Jednalo se tedy nyní o to, jak sebrati peníze na zaplacení první
lhty $2.000. Rokovalo se ve schzi té o tom dlouho. Nejlépe že by
bylo, kdyby se pijala nábídkap. M. Karáska, který se nabízí,
že by odkoupil od pozemku tch nejnižších 10 akr pi samé ece, kde
by se beztoho nikdy pochovávati nemohlo a chce za to dáti $2.000.
Zstala pak by jen vyšší lesnatá ást v objemu 30 akr a 10 akr ležících
zvlášt, které když by se zvelebily, lehce by se prodaly.
Výsledek tohoto jednání byl, že všichni zástupci schválili jednomysln koupi tuto a odprodání nížiny p. Karáskovi za $2.000 a pak
slíbili za své spolky, že zapjí Nár. Hbitovu následující obnosy penz

:

esko-Nár. Podp. Sbor $300.

Dlnický Sbor

$275.

Svatováclavský Sbor $295.

Dlnický Sbor Pokrok

$300.

Podp. Sbor v pádu

ohn $50.

ád Rovnost .

. S.
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P. S. $50.

Tl. Jednota Sokol $25.
To inilo úhrnem $1.295.

kou

Sbor

a jeho zástupce také více do

sv.

schze

Prokopa nepihlásil

se

s

pj-

nepišel.

Tak

bylo obstaráno i s $1.000 od p. Karáska dosti penz na první
též provolání
a
na potebné poátení opravy.
splátku
ku
a obecenstvu, aby se te úastnili pjkami, by
že se vystaví "JudgementZa každou
se mohlo pracovati dále.

Uinno

spolkm

úrok.

pjku
pjek

slíbeno hned po zahbitova.
placení
Mezi obecenstvem se zatím vedly živé rozhovory o záležitostech
hbitovních, nebo ze spolk se to penášelo v život a se strany knžské se stále nco nacházelo, nebo poznávali knží a jejich pívrženci,

Note" a ponese 6 ze

sta

dr

Splácení

že jest to jedna z nejvtších
do jejich pevné
Proto nalezl hbitov vždy hojn také

výdlkáské

protivník

a

bašty.

nepátel

,

kteí hledli, jak by mohli boiti, co druhá strana byla postavila. Když
nemohli nic svésti proti celistvému podniku, podrývali aspo dvru
ve výbor. Poukazovali na starší podniky eské v Chicagu, na cihelnu,
záložnu a jiné nezdary neblahé povsti, prorokujíce hbitovu stejný
konec a tak zastrašujíce jednotlivce, aby velikou dvrou k nmu nepilnuli.
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Spolkové jednání zapoalo.

Do schze i. srpna 1877 byly už pineseny potebné spolkové knia
hy
vybíraly se peníze, jichž se sešlo od jednotlivých spolk $1.170.
Ve schzi té byli zvoleni dle nových stanov první ú a d n í c i a
sice: Pedseda M. Karásek, tajemník F. Fencl, úetní F. Pracná, pokladník J. Dostal, správní výbor pp. J. Matoušek, J. Novák a Š. Šrámek.
Dne

9.

srpna ve schzi pihlásil se už

9.

spolek ku sboru a sice

:

eský Krejovský, poslav hned své zástupce pp. Vác. Stehlíka
a

Jakuba Vavínka, kteí

pispje pjkou $100.
Hbitovu právo,
hbitova pes jeho pozemek do eky, k e-

slíbili,

že Sbor jejich

P. Mat. Karásek uvolil se ve schzi, že postoupí Nár.

aby mohl svádti vodu se

muž

se
písemn zavázal, a listina ta byla vtlena do knih.
Též pedloženy listiny majetkové na pozemek hbitovní, které
byly nalezeny v dobrém poádku, a bylo usneseno, že 10. srpna se
Další lhty byly umluveny náslesplatí první ástka $2.000 na koupi.
dovn Za šest msíc $500, za devt msíc $800, za rok $500, a za
18 msíc $500.
Z nezaplacených ástek, které byly dle úmluvy pozdji splaceny, musil Sbor Nár. Hbitova platiti 10 ze sta úrok. P.
M. Karásek složil první splátku na odkoupených 10 akr, $1.000 a uvoi

:

lil

se zaplatiti za 9

msíc

dalších $500 a za 18

msíc

ostatních $500

s

8 ze sta úrok.

Usneseno dále, by se v nedli 2. záí uspoádala
prvníslavnostna pozemek tento národní, pi emž by se hbitov
slavnostn odevzdal obecenstvu. Výboru uloženo, aby se postaral o
železniní dopravu, pozvání všech spolk, a o výletní pomocné výbory.
Správní výbor J. Novák odstoupil. Vymení 10 akr pro p. Karáska
bylo sveno p. Pracnovi. Na veejné ohlášení pro obsazení místa
hrobníka pihlásilo se nkolik uchaze, a o zbudování plotu žádalo
také nkolik stavitel. Rozhodnutí mezi nimi bylo odevzdáno zvláštnímu výboru pti.
V následující schzi 16. srpna odporuil zvláštní ptilenný výbor
za stavitele plotu p. Šrámka, jenž nabídl nejnižší cenu 23c. za stopu,
celek za ^260.^2, a za hrobní kap. Jos. Lahvice, jenž požádal
co msíní plat $25 a byl jeden z pti uchaze.

Ve schzi 24. srpna pihlásila se ku Sboru lóže Palacký . 630
O. O. F. a zástupci jeho pp. V. Kašpárek a Fr. Novák byli uvedeni
do sboru. Dne 29. srpna pak byli pijati do sboru nov pihlášení
zástupci Sboru
Bratí, pp. Jan Bernhardt a Jos.
Trojan. Pinesli od svého sboru pjku $100.
I.

eských

Slavnost odevzdání hbitova obecenstvu.
Slavnost odevzdání národního hbitova obecenstvu byla velkolepou
záí v nedli. Nevidlo chicažské ešstvo tak slavný prvod národních spolk, jaký byl tento.
Od samého
rána byly ulice DeKoven, Taylor a Canal naplnny lidmi, když se schá-

slavností národní a slavila se 2.

i6

sem spolky se svými hudbami a sestavovaly se do prvodu pod
Ve prvodu se súslavnostním maršálem kapt. Prokopem Hudkem.
a
se
k
nádraží
brali
astnilo na 4.000
dráhy Northspolkových
western pes celé msto s hudbami svými. Na nádraží ekali noví zázely

len

nových voz, až jich bylo 25 a po 9. hodin
parku pak seadil se prvod zase znovu
Donátovou hudbou ku hbitovu. Zde byla ozdobená brána
a na hbitov pipraveno bylo eništ.
Obecenstvu byla nechána hodina k odpoinku a posilnní se po pochodu míli dlouhém, a pak o I.
hodin poala slavnost. Pvecký Sbor Lyra zapl slavnostní sbor a
eník slavnostní p. Fr. B. Zdrbek vylíil pak dojemn všechny obtíže
založení hbitova, vyslovil jménem výboru dík všem spolkm, kteí se
pi tom súastnily, i odevzdal hbitov úelu jeho slavnostn, poroueje
podnik ten další pízni obecenstva eského, jemuž sloužiti má. Po
ei zapla Lyra jest jeden sbor a pak nastala volná zábava v háji Karáskov. Kapitán Hudek pedstavil ješt nmeckého Gen. L e b a
zde pítomného, jenž nkolika slovy vyslovil svou radost nad tim, že
vidl, jak pkné slavnosti Cechové znají uspoádati; pravil, že zná jeZábava
jich djiny eské, a že jim závidí veliké iny jejich bohatýr.
trvala v nejlepším poádku do pl sedmé, naež se vrátily davy ku vlaku
a ten odvezl je zpt do msta. V síni Tl. Jednoty Sokol ješt pak
trvala tanení zábava dále.
Anglické asopisy se o slavnosti té vyslovily druhého dne velmi pochvaln.
Vlak pibíral

stupové.

se vyjelo.
a bral se s

Od

stále

stanice v Irving

i

Další práce.

V následujících

schzích byly poádány úty za práce a ze hbitovní slavnosti odevzdání obecenstvu, ze které zbylo pro pokladnu sborovou istého výtžku $600. Dne 7. záí byl pijat za zástupce p. Fr.
Mencl od Tl. Jednoty Sokol na místo p. Poláka. Dne 21. záí vystoupil ze Sboru p. Fr. Pracná a na jeho místo od Sboru Dlnického
Též p. Hudek byl odvolán a na jeho míbyl pijat p. Jindich Hájek.
sto byl poslán p. Fr. Ring.

Ku odstoupení pp. Fr. Pracný

a

Prok.

Hudka

pi-

asu

ve sboru i obecnosti mnoho
hluku nadlala a byla pedmtem nkolika zasláno ve "Svornosti".
Pi kupování totiž hbitovního pozemku od p. A. Ringela nechal si p.
Pracná slíbiti zvláštní odmnu za pímluvu svou u Sboru, by se koup

inila zvláštní událost, která svého

Ml

mu byly úpisem stvrzeny.
Pracnou, aby úet ten na upisovateli vybral jakožto notá.
Neobdržel však niehož, nýbrž p. Rineel
prozradil to výboru, že podobný slib upsal a že toho na
bylo žádáno.
Veliká nevole povstala tehdy proti p. Pracnovi, ba zbavilo ho to
jeho obchodu postaveni, a pimlo jej to ku vysthování se na západ
do Minnesoty, což bylo od nho nesmírnou obtí, nebo bvl mužem
vzdlaným a spoleenským, a byl v eských kruzích velice vážen.
provedla.

Pozdji

byl p.

dostati za to $100, kteréž

Hudek splnomocnn

p.

nm

i

Zemelí záslužní lenové.
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Hbitovní stor v plné innosti.

te

a radostí pohlíželi
zástupci hbitovního
vidli
a
sboru na své boje
korunovány vítzstvím a
práce, když je
tak
skvlým Všechny pekážky byly pekonány, všechnaúspchem
a pochybnost uklizeny, a jediná jen zbývala jim pée, aby

S jakým uspokojením
!

nedvra
zvelebili
i

v zemi

národní hbitov tak, by sloužil ku cti eskému živlu v Chicagu
a aby byl co nejpevnjší základ uinn k jeho poctivé a

vbec

Na tom se te piln
spravedlivé správ pro všechny budoucí asy.
to
každého
neb
ctí,
když
pomáhal ku cti názástupce bylo
pracovalo,
rodního podniku, a každý také získal est spolku svému, jejž zastupoval,

ta,

když

sloužil

vrn úelu vytenému.

První slavnost národní na hbitovním pozemku byla skvle odbySbor
první splátka vykonána, soud s dobrým úspchem ukonen.

byl silný a nadšený, a práce jeho všechny byly

provádny horliv

a

poctiv.

Domek
Sbor

te

Pro hrobníka

sestavil

hrobníka.

pravidla pro pochovává

n

í

mrtvol.

zdnou budovu

20 pi 28 stopách, již p. Jan
Beneš postavil za $400. Ustanoveno, že hroby musí býti kopány 4 až
5 stop hluboké a pohební dosvdení (certificate) že musí každé býti
podepsáno od starosty sborového. Za veliký hrob má se ítati $5, za
dít od 6 do 12 let stáí $3.50, za dít od 2 do 6 let stáí $2.50, a za
dal zbudovati

kojence $1.50.
Anny
První veejn pochovaná mrtvola na hbitov byla ona p
dne 1. listopadu, a bylo jí vyhrazeno zvlášt pkné
místo.
Staviteli p. Janu Benešovi bylo sveno zhotovení pdorysu a
í

.

Hubákové

rozdlení hbitova ku pohodlí obecenstva, umístní cest pro vozy a
celé ostatní rozdlení, jež p. J. V. Beneš zdarma provedl.
Pro pochovávání bylo zatímn ureno to akr pdy a pro obecné hroby dítek byla vykázána zvláštní ada.
Usneseno bylo také, že jest h b t ov o t e \
e n k a ž d é j n é n á r o d n o s t
když by si toho nkdo pál.
i

i

i

,

Poalo se také mluviti ve schzi o poádání výstavy ve prospch
hbitova, avšak bylo to odloženo, ano se to osvdilo býti velmi obtížným pro sbor v takovém složení, jako tento, a bylo odporueno na místo

i8

píspvk

ú
toho radji uspoádati s b ir ku d o b r o v o n ý c h
mezi páteli podniku toho.
Od 22. íjna byly schze položeny na stedu a dne 21. list. bylo
-usneseno, že nemá k nim míti pístupu nikdo, mimo zástupce, to jest,
že jejich jednání má býti tajné. Píinu k usnesení tomu
.zavdala okolnost, že picházely do schze mimo zástupce též osoby jiné,
1

braly

si

slovo a

vadilo.

nkdy nepoádek
i

ale bylo

Pozdji

Po odstoupení

obmezení

zavinily, což
to zase

sborovému

ádu

velice

odstranno.
za úetního p Jindich

p. Pracný byl zvolen
íjna a byl splnomocnn k vydávání pohebních lístk.
Místo odstouplého p. Vác. Klehy zaujal místo p. Fr. Cilík, a místo
p. Vavínka p. Fr. Nový.
Dne 5. pros. pihlásili se od lóže Palacký . 630 I. O. O. F. noví
zástupci pp. Vác. Kašpar a J. V. Beneš, kteí pinesli od své lóže pjku

Hájek

.

31.

devnábrána

ku hbitovu
Byla pak postavena zatímní
Beneše
za
daroval.
stavitel
Sboru
$24, jež
p. Jana
Jeffersonští obané ale ješt nechtli býti spokojeni s vyízením
nemli nadje na
soudním ve prospch sboru, a nedali si pokoje,
výhru.
Majíce soudním výrokem svený policejní dozor nad majet-

$25.

od

a

kem hbitova,

troufali si, že budou moci ješt více vlivu nabýti na maten
a
zadali
odvolání k soudu odvolacímu a pi tom dle rady
jetek
svých právník snažili se pekážeti každému novému pochování mrt-

Když to nemohli zameziti jinako, poslali pi každém
na hbitov konstabla svého, jenž hrobníka p. Lahvice
zatkl a do jejich msteka zavedl do vzení. Ten nebohý nevdl
si z poátku jak pomoci a ml s tím veliké nesnáze a nepíjemnosti.
Musel pijíti do Jeffersonu správní výbor, jenž pivedl s sebou p. V.
Kašpara, aby složil za hrobníka znanou záruku, by nebyl tento více
obtžován. Jejich odvolání ale bylo od odvolacího soudu kozamítnuto co nepodstatné, ale až za dva roky po zadání,
když byl hbitov v plném proudu úkolu svého, a kde njaké stavení
pohbívání bylo vbec už nemožností. Tím museli se Jeffersonští kouspokojiti a od té doby drží se hbitovním výborem pokoj, neiníce mu nic na úkor.

voly na hbitov.

pohbu

nen
nen

Nové práce a nové obtíže.

— 1878.

Nový rok pinesl Sboru nové práce a nové zodpovdnosti, kteréž
však po nabytých zkušenostech roku prvního a po pekonání tch nejvtších pekážek Sbor srdnat na sebe vzal, a inil pak znané pokroky
od msíce k msíci.
Piblížila se lednová hlavní schze, kde skládaly se úty ze sborového
psobení od i. srpna 1877 do konce roku. Následující úhrny byly udány: Píjem $4.685.36, výdej $3.228.50, a istých v pokladn $1.456.56.
Hrob bylo na hbitov 26, z nichž byly první ti povoleny zdarma, a za
ostatní bylo splaceno $56.
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Tak skonil první rok
výboru a pozdji
sboru Národního Hbitova. Co ped rokem zdálo se mnohým nemožností býti, a co jen ti nejhorlivjší oekávali, vykonalo se a založilo pevusilovnou prací nkolika poctivých a horlivých národovc, kteí
neekali zisku, ani slávy pro sebe, ale hledali jen cti a zvelebení národnosti naší celé.
Boje, které museli podnikati, nejsou nepatrné, když
se uváží, že nikdo z nich nebyl právníkem v zákonech obeznámeným,
aby byl vidl ped sebou jasn na cestu a mohl brániti Sbor a sebe
ba co ješt více vadilo, bylo málo tch, kteí vyznali se dostaten v
anglickém jazyku, by se mohli postaviti ped každého protivníka naší
dobré vci a brániti ji. Byli to vesms poctiví a podnikaví emeslníci
a malí obchodníci, kteí se o vc zasadili, majíce spolky své jakožto
nerozbornou baštu za sebou. Kdyby bylo prvních osm dalo se odstra-

psobnosti

n

;

šiti

nahromadním

tolika

pekážek, aneb kdyby nebyli všichni svorn

poctiv jednali ve prospch národní, kde by se byl národní hbitov
ocítil hned
prvním tím rokem? Avšak je vedlo heslo národnosti a poctivosti, a tím jen zvítzili a celé národnosti prospli. est jim
a

!

ale

Novoroní úty byly pehlížejícím výborem nalezeny v poádku,
zaízení knih nepodailo se jim ješt dobe, neb nebylo mezi leny

zkušených knihvedoucích, aby knihy
to z

poátku

velice.

Naped

složité dovedli zaíditi.

Vadilo

hodlali vésti hlavní knihy v jazyku angli-

sloužiti i ped soudy bez pekládání jich, kdyby
co by soudy vyvolalo. Nešlo to ale dobe a bylo
to zase zrušeno a odporueno, aby se zavedly vesms jen
knihy. Dosavadní ale hlavní knihy byly od znalce na radu pibraného odporueny ku zniení, avšak zaízení nových protáhlo se skoro
pl roku.

ckém, by mohly knihy

nkdy

se

nco

stalo,

eské

Sbírky, které se ped novým rokem zapoaly, pokraovaly dále
a týden po týdnu byly znanjší obnosy dosvdovány
jednotlivými sbrateli ve "Svornosti" s udáním jmen a obnos darovaných od každého pispívatele. Obnosy ty a obtavost, s jakou byly
sbracím výborm skýtány, dokazují zejm, že celá eská a svobodo-

msíc

nkolik

myslná obecnost byla pro zdar národního hbitova zaujata, a že nikdo
nevzdaloval se píležitosti pispívati i penžit na úel národní.
Násle dující obnosy byly jednotlivými sbrateli vybrány a odevzdány

.....$

Vác. Stehlík
Fr. Fencl

134-25

M. Karásek
J.

Beran a

58.25

J.

41.00

Trojan

88.10

Jos. Sauer

17.50

Fr.

26.90
50-75

Jos.

Ring

Novák

:
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Šrámek a
Hájek

Št.

F. Bedlan

158.50
47.00
42.10

Jind.

Jos. Skalický

Úhrnem

$664.35

K nastávajícímu však potebnému

vydání nestailo to ješt, neb ze
velmi nepatrný, že nemohlo to staMuselo se tedy pomýšleti
iti ani na uhrazení služného hrobníkovi.
na vypjení se dalších penz od národních spolk, aby se mohl hbitov

hbitova samého

šel

dosud

dchod

co nejrychleji opraviti, na loty rozdliti, které by

by tak

ádný

potebný dchod
plot,

rozmiti pdu,

Na

1.

njž pokladna

se mohly
tomu bylo zapotebí

káceti stromy

vovati, a jiné nevyhnutelné práce

náklad, na

K

se opatil.

prodávati,

zíditi pov cest, cesty navážeti a upra-

pedbžné,

které vyžadovaly

znaný

nestaila.

února pipadala druhá lhta, která musela býti složena.

úelm

1

tm, a ty
byly tedy požádány všechny spolky o nové pjky k
znovu
svou
v
i
ve
hbitov
osvdily
podnik
výbor
spravující,
tohoto plletí pikdyž pispívaly pjkami dle své možnosti.

dvru

Bhem

sply

následující spolky

Dl. Podp.

pjkami

:

Sbor Pokrok
Sbor
Mor. Slovan. Podp. Sbor
Lóže Palacký . 630 I. O. O. F
Pv. Sbor Lyra
Sbor eských Bratí
Rád Vrnost . 8
S. P. S
Sbor sv. Václava
Rád Jungman . 20
S. P. S
Krejovský Sbor
Tl. Jed. Sokol
Sbor v pádu ohn
Rovnost . 14
S. P. S
Dl. Podp. Sbor
Polit.

C. Nár. Podp.

....

$422.86
528.88
200.00

...

1
27.77
100.00
1
58.37
150.00

.

.

.

ád

ád

Jií

Podbraský . 24

Praha

.

13

.

Úhrnem

Mimo
Fr.

130.00

.

Dlnický Sbor

ád
.

422.85
50.00
417-45
26.69

.

to

pjili
Pokorný

S. P. S.

.

105.65

S. P.

.

.

.

.

.

.

.

....;....

jednotlivci

449.25
50.00
75 .00
50.00

S

znanjší ástky, jako

3.464.77

pp.

:

$200.00

Mat. Vališ

150.00

Houda
Vác. Plaek

150.00
310.00

Jos.
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Václav Matas

Chudý

50.00
200.00

Martin Volf
Mat. Blažek

516.00
200.00

Jos. Engelthaler

150.00

Josef

Úhrnem
roku 1878 pijalo

$1.926

pjek stále do pokladny a bhem tohoto
se dar $700 a pjek $5.400.
Dchody byly po celý

Tak pibývalo dar

a

Až když se zapoaly v
druhé polovici roku prodávati loty na hbitov, poala se pokladna
Laskavostí, obtavostí a dvrou celého chicažského ešstva
plniti.
tento rok ješt slabé a daleko nedostaitelné.

svobodomyslného bylo ize hbitovnímu výboru provésti opravy tento
rok potebné, neb to sbor vdl, že bude-li mu v tomto roce vypomoženo, bude další jeho zkvétání zabezpeeno, a že nebude už budoucí
rok nucen spoléhati se na podpory a pjky, ale že z vlastních dchod
bude moci uhrazovati bžné výdaje.
.Sborové práce první ást roku postupovaly v následujícím sledu:
V lednu bylo staviteli p. J. Benešovi uloženo, by zhotovil pdorys hbitovu, dle nhož by se mohly opravy provésti, a aby se pak hned 10 akr

rozmilo na

namaj

zaplacena druhá lhta

Dne 17. ledna byla
loty.
e k
1.
která vypršeti

mla

února, a sice byly vyplaceny:
nota na $1.200.00 s úroky $60.00; druhá nota na $500 s úroky $20.00 a
útraty pi knihách z toho $1.85, úhrnem tedy $1.781.85.
e

t

,

Dno 6. února bylo usneseno, by se vzdaly veejné díky všem, kdož
laskav podporovali dobrovolnými píspvky národní podnik, a aby se

pjky dle jejich možnosti.
výborná s pracování sta-

žádalo na národních spolcích ješt za další
Dne 20. února byl zvolen ptilenný

hbitovních pravidel, povinností hrobníka a jednacího ádu. Na
byli pp. Fr. Mencl, Fr. Ring, Jan Beran, Št. Šrámek a Fr. Cilík.
Když byly stanovy hotovy, opisoval je výbor, aby nemusilo se vydati za
tisk hned na poátku.
Pikroilo se pak ku sestavení nových
stanov, ponvadž dosavadní nepostaovaly. Tato práce na stanovách trvala plné ti msíce ve schzích vedle jiného jednání. Ku kaž-

nov,

výboru

starých stanov byly inny opravy a dodatky, až konen
byla práce dohotovena a pijata i se hbitovními pravidly dne 20. bezna ve schzi.

dému lánku

Nové stanovy roku 1878,
obsahovaly osm hlav, k emuž byla pidána ješt pravidla ku správ
hbitovu, povinnosti zástupc a povinnosti hrobníka na hbitov.
bylo pijato esko Národní Hbitovní Sbor.
sboru jest upraviti pohební místa, aby každý bez rozdílu
národnosti a vyznání mohl tu pohben býti. Výtžek z podniku budiž

Jméno Sboru

Úelem

:
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okrase hbitova a istý pebytek ku vzdlávání dítek eské
eské knihovny a ku založení i vydržení
nemocnice.

vnován k

národnosti, založení a vydržení

njaké
Každý národní spolek
$50.00 na

pt rok

a

mže pistoupiti ku Sboru po

má pak

složení

pjky

právo míti ve sboru své dva plnoprávné

zástupce.

Úadníci sboru jsou: pedseda, námstek, tajemník, úetník, poVolba jejich dje se
kladník, správní výbor tí a správce hbitova.
schzi
v
kvtnu.
v
hlavní
Záruky pro úadníky obnášejí :
vždy
výroní

pedseda $500, úetník

$1.000, pokladník $2.000, každý ze správních

výboru po $1.500.

Oprava stanov se mže provésti v každé ádné schzi za souhlasu
dvou tetin pítomných zástupc.
Pravidel pro správu hbitova jest 15, pravidel pro návštvníky
hbitova 7 a pravidel pro hrobníka 17.
Schze odbývaly se dosud ve škole sboru sv. Václava, a bylo pijato povolení na nahrazení škole za spálené pi schzích uhlí zakoupením jí jedné tony uhlí, která se škole dodala.
12. února bylo pijato ve schzi usnesení, aby každý zakládající
zástupce sboru po uplynutí jeho služby ve sboru ml právo navštvovati
schze sboru, bráti podílu na jednání, dlati návrhy a hlasovati o nich
pi plletních schzích, pehlížeti knihy a úty. Usneseno také, aby se
zavedla zvláštní p a m t n í k n h a v níž všichni zástupci, již ve sboru kdy byli pracovali, byli by ku vné památce zapsáni.
27. února bylo pijato usnesení, aby se dala výpovzeslužb y hrobníku p. Lahvicovi pro nepoádné plnní povinností a aby
se zvolil na jeho místo hrobník nový, kterýž by složil záruky za sebe
$500.
Když se ale v následující schzi vše náležit vyšetilo a žaloba
i

osvdila

vV

,

nedokázanou, bylo usnesení to vzato v úvahu, výpoap. Lahvic byl ponechán ve služb své dále.
beznu žádali majetníci pozemk v sousedství hbitova za p o volení cesty kolem hbitova. Sbor byl ochoten povoliti
to, když osadníci Jeffersonští vezmou všechny žaloby proti Sboru zadané zpt, a zvolil k tomu výbor.
se

byla

13.

býti

vzata

zpt

bezna bylo usneseno, by

hbitov

se

poaly

prodávati loty na

od $10 do $30. Povoleno také, aby když
chudá rodina neb manželka pochovává a nemá na zaplacení plné ceny
za hrob, byla jí slevena polovina, neb i více. Bhem tohoto roku byla
výhoda tato poskytnuta ve tech pípadech.
Zárove se poalo jednati o vyklizení a upravení cest
na
dle nákresu a rozmru," které nakreslil a loty a cesty
vymil zdarma p. J. V. Beneš, stavitel. To ale vyžadovalo- veliký náklad, nebo musely se káceti stromy v cest stojící, navážeti štrk a pía sice za ceny

hbitov
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sek a penášeti mrtvoly už pochované, které do cesty se byly pochovaly,
do nových hrob. Ku práci té byl vypsán konkurs v Chicago Tribune
a z nkolika podaných nabídek byl zvolen p. R. Spikings, starý tamní
Slíbil, že bude za práci vykonanou
obyvatel, k dlání cest na hbitov.
Kácení stromu nevyžadovalo nijakého nákladu,
ruiti jeden celý rok.
neb se vyjednalo, že za práci dá se dlníku skácený strom v náhradu.

Hlavní cesta

V

má státi 2 /2 c.
l

za

tverení

stopu.

poalo hned na cestách pracovati, výborové piln do
hlíželi, posílali dlníky na hbitov, aby pomáhali na cestách, na vykopávání hrob v cest ležících a pochovávání do nových hrob, což se
dlo vše na útraty sborové, by s tím nemli píbuzní zemelých nižádné
Sbor jednal s každým šlechetn a velkomysln a
útraty nezavinn.
získal

dubnu

si

•

se

tím veliké

dvry a cti v eském

obecenstvu.

Od

právníka p. Williama Vocke došla zpráva, že žádá za proveI byl poslán k
dení celé hbitovní pe sboru $500.
výbor, aby
s ním náhradu tu smluvil, pokud bude možno, a ten smluvil s ním.
požadavek jeho na $250.

nmu

Pak v dubnu se stavl kolem hbitova nový šest stop vysoký
p 1 o t a poalo se také rokovati o postavení národního pomníku na
hlavním kole pi hlavní cest. Když se to ale všestrann uvážilo, a
poznalo se, že sbor nemže ješt pustiti se do tak velikých výloh za
vci, které nejsou neodkladn potebné, byla vc odložena, zvlášt když
se nabylo pesvdení, že bude zapotebí postaviti ped zimou ješt
kobku pro schraování mrtvol, které nemohou hned do zmrzlé zem

pohbeny

býti.

V

dubnu také bylo pikroeno k otevení cesty 50 stop široké od
cesty Bowmanvillské ku hbitovu, k emuž bylo nutno od pozemku
prodaného p. Karáskovi ást vymniti.
24. dubna pihlásili se dva noví lenové,
zástupci
Rovnost
S. P. S., pp. Karel Novák a Fr. Cilík od
14
Podprného Sboru v pádu ohn byl pak znovu potvrzen p. Jos. Ma-

.

ádu

.

;

toušek.

Pi vymování hbitovního pozemku ponechal stavitel p. V. J.
Beneš ve hlavních dvou cestách ti místa prázdná pro o -

krasy hbitova ak

jiným

úelm.

Jedno* se nachází nedaleko

cest 30 stop široké, na nmž ml být postaven
všeobecný pomník Nár. Hbitova, o nmž se jednalo na zaátku r. 1878.
Ze však pi skrovných píjmech tehdejších na jiné práce potebnjších
nemohlo se k tomu pikroiti, bylo to odloženo na pozdjší dobu.
Místo hlavní ve zpsobe kruhu bylo naveženo zemí, obloženo drnem
vysázeno stromky a kei ozdobnými. Pozdji, když byly postaveny
sklenníky a pstovány kvtiny, vysazuje zahradník každoron v kruh
umlé okrasy kvtinové, které lahodí oku každého navštvovatele
hlavní brány vých. v

-i

hbitova.
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Druhé místo podobné tomu nachází se severn od tohoto v cest
20 stop široké, na nmž jest postaven pomník zvnlému mudrci a
uiteli lidu, prof. Ladimíru Klácelovi, vedle nhož se nachází hrob 6
náhrobkem Roberta H. Vickerse, záslužného spisovatele eských djin
v anglickém rouše.
vysázena z kvtin.

Jména obou tchto oslavenc jsou tam umle

tom

Tetí ozdobné místo nachází se dále na východ od prvního, a na
stojí krásný pomník eských vojín z obanské války na poest

jich

památky.

Výroní schze roku 1878.
i
kvtna odbývala se první výroní schze Sboru,
pi níž dle stanov mla býti pedsevzata volba nových úadník. Až
.

dosud zasedal na míst pedsednickém p. M. Karásek a tajemníka zastával p. Fr. Fencl.
Nov zvolení úadníci byli následující
:

Pedseda

Josef

Matoušek, námstek Jan Beneš,

zápisník Fr. Fencl,

úetní Jindich Hájek, správní výbor Fr. Bedlan, Vác. Stehlík a Vác.
Šejk, pokladník Jos. Dostal, jednatel Ant. Havlík a za správce hbitoKu pehlédnutí
p. J. V. Beneš.
byli zvoleni pp. J. Beneš,

út

va

Josef Šlach a František Ring. Ti v následující schzi podali zprávu
píznivou. Bylo také usneseno, aby se schze odbývaly nyní kazvolení
úadždých trnáct dní na místo tý hodn.

Nov

níci

pak

v nejbližší schzi záruky jim pedepsané a nastoupili
hrobník „ložil pedepsanou záruku v obnosu $500.

složili

své úady.

I

1. kvtna 1878 obnášel
$4.065.21 a výdej
pokladn pebývalo ješt $564.69. Za tu dobu piobnášel $104.00. Lot se prodalo
bylo nových hrob 49 a píjem za
8 za $90.00. Pijal tedy Národní hbitov za první rok svého psobeni
$8.750.57 a vydal $6.729,02. Za první rok bylo na hbitov hrob 65,
a 8 lot bylo prodáno.

Pijem od

9.

ledna do

$3.500.52, tak že v

n

út

Tento první rok, který se skonil složením
a uinním poádku, byl nejobtížnjším pro mladý Sbor, jenž se skládal z tolika rozmanitých živl, z nichž každý len zastupoval nejvíce zájmy svého spolku
vytknutého. Bylo tu zapotebí hodn svornosti a
obtavosti, vytrvalosti a poctivosti všech len, aby vše se dailo a pokraovalo ku pedu.
lile, národní vc daila se nad oekávání dobe,
ze všech nesnází a obtíží nebyla ješt vyvedena.
Píjmy hbitova

pi zájmech úelu

A

a

byly dosud skrovné a výlohy veliké

lenové

vidli

i

nepestávající.

dobe

obtížnou práci ješt ped sebou, ale podepeni
o své spolky co pevné záštity, a jsouce plni sami národní horlivosti,
uvázali se v nové žádoucí práce, aby podnik tak skvle
zapoatý a až

5em šastn dovedený

neuvedli v poklesek.

M
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Práce roku druhého.
První práce, na kterou už se ekalo netrpliv, bylo zbudování
prostranné hrobky, pevné a suché, v níž by mohly rakve býti pechovávány, když pro mráz neb jiné píiny nemohly býti do hrob uloPak bylo zapotebí nevyhnuteln studn pro hrobníka a pro
ženy.
zalévání kvtin na hrobech, nebo byly už všechny hroby
upravelmi pkné podívání, jako
veny, kvtinami osázeny a bylo v lét na
na zahradu zemelých, která jest oku pozorovatele zajímavou a dokazu-

pkn

n

je,

že pozstalí nezapomínají svých pochovaných.

Stavitel cest, p. Spikings také ohlásil, že musí se poíditi strouha
k odvádní vody ze hbitova, aby nikde po dešti nezstávaly kaluže,
I to nesmlo se zanedbati.
které by cesty zhotovené kazily.

V. Beneš zhotovil nákres a výpoet hrobky, který byl pijat
eském asopisu nabídky na její stavbu. Zárove bylo
ervna usneseno, aby se první nedli v srpnu poádala druhá výroslavnost na hbitov ku položení základu hrobky, by tak výnos slavP.

J.

a byly vypsány v
13.

ní

nosti pidal

pokladn potebných dchod.

základního kamene

Slavnost kladení

mla

odbývati na hbitov samém, ale výletní zábava s tím spojená pod hbitovem v zahrad p. Karáska, kde se vše pro pohodlí výletník pipravilo.
Dále bylo usneseno, aby se ruitelské listiny uložily v nedobytné
pokladn p. V. Kašpara, avšak za nedlouho bylo naízení to vzato
v úvahu a odvoláno, a listiny byly odevzdány pedsedovi ku schránní.

hrobky

se

V ervnu také ješt bylo usneseno, by nejlepší loty pi hlavní cest
zvýšenou cenu $40, a nejlacinjší aby se prodá-

prodávaly se za
valy po $15.

Pro postavení hrobky podal p. A. Holpuch nejnižší nabídku a byla
Pozdji však, když se staly ješt njaké zmny v nákresu výborem naízené a p. Holpuch nemohl je do svého odhadnutí pijmouti,

pijata.

odevzdáno

Benešovi,
bylo postavení hrobky
p.
který slíbil, že povolí, aby Sbor sám všechny poteby si nakoupil za
cenu, jakou on sám má, a že povede jen dozor na stavbu, tak že
Sbor stavti a platiti poteby své i práci sám, a že mu to snad pijde

mže

nejladnji.

Beneše byla od zástupc všeobecn uznána za nejvýSbor platil jen úty za všechny poteby
a za práci dlníkm, kdežto p. Beneš vykonal dozor na stavbu zdarma,
ba i srážku, kterou na materiálu obdržel, daroval Nár. Hbitovu.

Nabídka

hodnjší

p.

a také pijata, a tak

Všechny chicažské spolky byly požádány a pozvány, by se súasthrobky na hbitov a bylo jim pokynutí dáno,
aby každý pipravil do základního kamene njaké památky svého
Také byl každý sbor požádán, aby splnomocnil ze svého stespolku.
du tyi leny za výbory ku pracím a povinnostem pi slavnosti. Všeln
nily slavnosti zakládání
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mst

americkým denníkm

ve

a zvláštn by požádán
také uinil.

pvecký Sbor

bylo posláno také po lístku a pozvání
Lyra, by se súastnil zpvem, co->

ád

Dne 17. ervence pihlásili se o lenství u Sboru
Vrnost . 8.
C. S. P. S. se zástupci pp. Fr. Vytlailem a Hynkem Novákem;
Jií Podbradský . 24. C. S. P. S. se zástupci pp. Jos. Višteinem a Václ.

ád

Paarou; za lóži Palacký
za p. Václava Kašpara.

.

63.

I.

O. O. F. zástupcem

p.

Ant.

Kaákem

Pro uschování dležitých listin sborových podržena byla skí
v podzemní klenb banky Fidelity za $5
náhrady. Zárove
bylo usneseno, že každý vitel Sboru, který by si pál své peníze
pjené Sboru zpt, musí uiniti na ti msíce naped výpov, aby
nepišel nikdy Sbor do nesnází náhlým vypovdním vtšího obnosu

ron

na jednou.

Slavnost zakládání kamene ku hrobce.
slavila se v nedli 21. ervence a opt uspoádala se slavnost národní,
jako loni, se všemi spolky, jejich prapory a hudbami v prvodu mstem,
což inilo velikolepý dojem na diváka. Pes 30 spolk se súastnilo

na prvodu a tento byl rozdlen na šest oddlení pod vrchním maršálem kapit. P. Hudkem. Veliké davy se pihlásily s prvodem na nádraží a dva vlaky byly úpln obsazené.
Z Irving Parku se ubíral
s
hudbou
na
založené
kde
u
hbitov,
prvod
hrobky se shromáždily
do
kruhu.
P.
Václav
Stehlík
spolkové
pedstavil pedsedu p. Jos.
Matouška, a ten promluvil ku shromáždní delší eí. Lyra zapla
národní píse slavnostn a slavnostní
pednesl Frank B. Zdrbek.

e

Lyra opt zapla a pak následovalo kladení památných listin jednotPedlivých spolk do skín, která se zazdila do základního kamene.
seda Národního Hbitova bral podané mu listiny a oznámiv, od kterého
spolku která pochází, vložil ji do skín. Pak odebralo se obecenstvo
ze hbitova do vedlejší zahrady p. Karáska a tam následovala zábava
ilá až do veera pi zachování nejlepšího poádku.

Penžní výsledek slavnosti byl tentokráte jen $571.12, což zavinili
dodavatelé nápoj, hlavn pivovárená spolenost Fuermanova, která
neuznala toho potebu dodati tolik nápoje, co bylo* výborem objednáno, z ehož povstala velká nevole mezi lidem. Snad byla chyba tato
výstrahou pro budoucnost, aby poádající výbor jednal opatrn a vy
hnul se podobným chybám. Ve schzi byl poádající výbor za to pokárán.
Zárove rozpedlo se pi tomto rokování širší rozebírání psobnosti národního sboru hbitovního v denníku "Svornosti", a to
zavdalo píinu k tomu, že v odpov na nkteré tam postavené otázky
bylo ve Sboru usneseno podati pimené vysvtlení veejnosti, což výbor uinil na zvláštním listu, jenž byl všem spolkm rozeslán.
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21. srpna pistoupil od spolku podp. v pádu ohn co zástupce p. M.
Hanzlík na místo p. Saura a ád Vrnost
S. P. S. poslal p. Václava
na
místo
Nováka.
Šlapáka
p. Hynka

.

Bedlan byl od svého spolku sv. Václava
njakých nepoádk pi hbitov, avšak Sbor Hbitovní se
ho zastal a odpovdl, že len jeho p. Bedlan zastával své povinnosti
ve Sboru ádn, a že jest obvinní jeho nepodstatné. Aby se pak
veejné mínní eského obecenstva neuchýlilo po pedcházejících událostech na scestí a snad nepotratilo dvry a pízn k Národnímu

Udalo

obvinn

se také, že p. Fr.

z

Hbitovu

a jeho

správcm, usneseno, aby se svolala valná ve
do sín Tl. Jednoty Sokol na nedli 22. záí,

ejná schze

kdež by se pedložily obecenstvu veškeré úty, píjmy a vydání Sboru
od samého poátku do dnes, by se poznání pravdivé o celém podniku
rozšíilo mezi všemi, kdo nejasn na
vidli. Též bylo usneseno, aby
v anglickém asopisu "Times" bylo odvoláno a opraveno, co se kivého o národním našem hbitovu tam bylo dostalo. To se také. stalo.

n

Všeobecná schze

Dne
schze
ji

22.

se odbývala dle usnesení

Sboru valná všeobecná

Tl. Jednoty Sokol. Pedseda Sboru, p. Matoušek,
oznámením obecenstvu, za jakým úelem schze jest svolána.

lidu

zahájil

záí

lidu.

v

síni

peteno následující usnesení hbitovního sboru
zástupci dvanácti sbor, tvoíce hbitovní Sbor, uzavíráme,
že jest naší povinností odbývati mimoádnou schzi ku pesvdení
našich sbor a ct. obecenstva o našem jednání pi národním hbitov
Bylo pak

:

"My

od zaátku až do této schze."
Na to pednesl p. J. Hájek, úetní Sboru, všechny úty shromáždným poslucham, udávaje, že istý výnos hbitovu obnáší doposud
$1.955.84; dluh zbývá na majetku ješt $7.351. Také stanovy Sboru
byly peteny, a když obecenstvo neinilo nižádných námitek ani dota-

z dalších, byla schze rozpuštna.

záí pistoupil od Dlnického Sboru Podp. p. Jan Nikl co zána
místo p. J. Beneše. 9. íjna pistoupili zástupci ádu Jungstupce
man . 20.
S. P. S. pp. Alois Brož a Vine. Dlouhý.
23. íjna pak
dostavili se zástupci ádu Praha . 13.
S. P. S. pp. Jos. Fišer a Aug.
10.

.

.

Loula.

záí oznámil správní výbor, že byl nucen zaplatiti za minulý
ze hbitova v obnosu $78.78 ze 40 akr, avšak co poal pozemek tento býti hbitovem, že se z nho žádné dan více platiti nebudou.
Aby se jednotlivým
podalo dkladné vysvtlení o vcech
hbitovních, aby se také ády ty spíše nadchly dvrou k podniku
tomu, by v poteb jeho jej neopouštly, jelikož nijakého nebezpeí
není více,že by co pjeného Sboru mohlo pijíti k ztracení, bylo zvoleno nkolik len, jimž bylo uloženo, by osobn ády v jejich sch25.

rok

dan

ádm

2H
zích navštívili a pednesli jim žádost národního

hbitova za vydatnou

byl zvolen p. V. Seyk, ale když nic neuinil ve vci
té, byli zvoleni pp. Ant. Kaák, Jos. Šlach a Jos. Matoušek k obtížnému úkolu tomu. P. Jos. Matoušek vykonal tuto choulostivou a obtížnou pou
a 6. listopadu už podával zprávu, že byl nejen všude

Naped

pomoc.

vrn

dobe

pijat, ale že

i

každý Sbor

slíbil,

že dle možnosti své

národnímu

hbitovu pomže.
23.

úadní

íjna rokovalo se o

stížnosti proti

úetnímu

p. J.

Hájkovi pro

vyšetením pišlo na jevo, že se úadník ten
nedopustil nijakého pestupku. I byla mu dána nová pohodlnjší úadovna v dom p. Bedlana, jenž propjil ji Sboru bez náhrady njaké.
Pi návštvách u jednotlivých sbor p. J. Matouškem vznikla u
tchto otázka, zdali by snad nebylo pro sbory pro hbitov výhodnjším, aby si každý sbor zakoupil pro sebe ást pozemku hbitovního
obsahující více lot pro leny své, jimž by je ád sám pak rozprodával.
nesprávnosti, avšak

i

Stará hrobka.
20. listopadu rokovalo se o tom ve sboru a byla otázka ta zodpovídána
pízniv, a bylo to ponecháno každému jednotlivému sboru na vli, že

mže

zakoupiti vtší ástku, nežli jeden lot a pak to mezi své leny
Tu také byly pedloženy úty na dohotovenou hrobku
rozprodávati.

hbitova od p. J. Beneše, obnášející v celku $828.12, a byly schváleny.
Usneseno pak po pedložení listin "warranty deed" na loty, aby se od
sboru zaplatilo za jich notáské vyhotovení po 50c za kus, a aby se
zdarma vydávaly každému, kdo lot byl koupil.
Po pestálých nesnázích a starostech v roce tomto poínala se zase
obraceti dvra obecnosti a spolk ku Sboru hbitovnímu a tento vládl
hotovými penzi, že poslal k bankéi svému s
chtl
pijmouti ped asem splátku $500 jemu dlužby
konci
roku
Ku
ných.
skládaly se úty od 1. kvtna do 31. prosince.
Za tento rok bylo vykopáno na hbitov 112 hrob, z ehož byl dchod
$200.50; pak bylo odprodáno 60 lot, což vyneslo $626 a nco zbylo
ješt na dluhu. Mrtvol bylo na hbitov dosud pohbeno 187. Pjek
pijal Sbor od kvtna $1.170 a s výtžkem slavnosti k tomu obnášel
celkový píjem Sboru $3.184.44, vydání $2.983.93, tak že zbylo v po-

koncem prosince
otázkou, zdali

tolika

29

kladn pebytku pro budoucí rok
1^

$200.51. Z vydání zmínného pípad
hrobai služného $200, na splátku dluhu $500, na úroky $293.50,

plot na hbitov $175.25, dlníkm za práce $94.80, na stavbu
hrobky $828.12, úprava hbitova $505.70, právníkovi Vockemu $200

píní

za provedení soudu,
$26.50.

—

da

z

pozemk

$78.78 a tiskové práce

i

oznámky

1879.

Dne 29. ledna byl ve schzi oznámen odkaz jistého p. Fr. V. Karáska v obnosu $33, kteréž mají býti vyzvednuty u soudce Eberharda.
Odkaz ten však nebyl obdržen, a když se zaplatilo útrat s tím spojených $2.80 a nemohlo se toho docíliti, ponecháno vše až na pozdjší
dobu, kdy se toho bude moci docíliti. Pokud se ale ví, nebyl obnos ten
nikdy dosažen.
Stav sborové pokladny byl te už uspokojivý, avšak Sbor poal
jednati o to, aby se splatila první hypotéka, by se radji nalézala v rukou eských nežli cizích. To ale nebylo možno docíliti bez pomoci
ostatních sbor, a proto bylo uinno provolání toho smyslu v asopisech, by sbory dle možnosti k tomu moudrému a dobrému cíli pisply.
26. února oznámil pedseda p. Matoušek, že
soud zapoatý
obcí Jeffersonskou proti hbitovnímu sboru jest
a sice

vítzstvím hbitovního sboru.
nadšen, nebo nemohli

skonen,

Zástupci

vítali

zprávu

doekati skonení soudu toho a nakládání na právníka, jenž stál $200.
Usneseno, aby byl vyhotoven opis
rozsudku a uložen pro stálou památku mezi sborové listiny.

tu

se už

Rozsudek odvolacího soudu.

Podáváme

zmínná pe

peklad rozsudku odvolacího soudu, jímž byla
skonená arci až 2. bezna 1880, podepsaný sudími:

tuto

tato

Joseph M. Bayley pedseda, Isaac G. Wilson a

Msteko

Jefferson proti

Sboru.

Výnos Bayleyho, pedsedy soudu
zadaná

W.

K. McAllister.

eskému Národnímu Hbitovnímu
:

— Toto byla žaloba v chancery

mstekem

Jeffersonem, udávající, že žalobce jest obecná korustavená po zákonu, jenž mezi jinými vcporace v okresu Cook,
mi dává jí moc zakládati a íditi hbitovy, nabývati pro
pozemk
koupí neb jinako, a pímti hbitovy k pesthování a zapovdti
jejich zakládání v dosahu jedné míle korporace.

ádn

n

Ze výbor dvrník eeného msteka 27. prosince 1877 pijal
naízení zapovídající zakládání kýmkoli hbitova neb pohebišt v eeném msteku neb použití jakéhokoli pozemku v msteku k tomu,
bez zejmého souhlasu eených dvrník daného v ádné schzi výboru k žádosti osoby neb osob pejících si takový založiti, a vtšiny
majetník pozemk v dosahu jedné míle od místa, kde by takové bylo
zamýšleno.

3Q

eský Sbor Národního Hbitova, korporace
ustavená pod zákony státu, podala eeným dvrníkm žádost
za povolení ku založení hbitova v msteku tomto, kterážto žádost
byla podepsána osobami spojenými se Sborem tím, a osobami, které
pedstavovaly vtšinu majetník pozemk v dosahu jedné míle od místa, kde onen hbitov
býti založen že po prozkoumání bylo pože
žádoucí
znáno,
poet majetník nepodepsal žádost onu a následovn
n< y lo povolení žádané udleno že vzdor tomu, že eený Sbor nevyhovl podmínkám naízení a vzdor odmítnutí dvrník žádosti jejich
za povolení založení hbitova, oni pece kradí a tajn bez vdomí
a souhlasu žalobce a s porušením onoho naízení založili hbitov v hranicích tohoto msteka; že koupili
pozemku asi 40 akr elících
na Clyburn avenue, dležitou to veejnou ulici eeného msteka, a
pohbili tam už ti mrtvoly a povsili ped místo to veliký nápis zn"Sbor eského Národního Hbitova" že sbor má znaný poet
jící
dlník v práci na upravení pdy té že jest hbitov umístn v hust
obydlené ásti msteka, a že založení eeného hbitova znan zmenší hodnotu majetku v sousedstvu, jakož i bude na škodu zdravot
Žaloba, dále udává, že

ádn

ml

1

;

;

ás

:

;

;

okolní obce.

Žaloba žádá za zákaz zadržující eený Sbor od pokraování v zakládání hbitova na udaném míst a na kterémkoli míst v hranících
msteka tohoto, a od užívání pozemku toho pro pohbívání mrtvol

nm

jakož i aby bylo eenému Sboru naízeno a rozkázáno, aby
mrtvoly tam už pochované až do vyslyšení žaloby odsthoval a sejmul

v

eený

;

nápis.

eená žaloba byla odvodnna svdectvím

žalobc, a obžalovaný

Odpov

byla
popíraje udání žaloby.
žaloba vyhýbala se odpoSboru,
potvrzena svdectvím tí
vdi pod písahou. Po zanesení odpovdi žádal žalobce za doasnou

pak

se dostavil a

odpovdl,

dvrník

zápov

dle

znní

a

žaloby, a žádosti té na žalobu,

odpov

a svdectví

po vyšetení nebylo vyhovno. Dolní soud neuinil v té vci nižádných dalších krok, leda že zanesl do knih udání nížeuvedené, a neb) o o tom více slyšení držáno, aniž výrok uinn.
Pokud zápisky ukazují, není vc ta ješt vyízena v obvodném
soudu a pedléhá dalšímu pelíení tam.
Právní rádce pro dotené strany zanesl v dolním soudu úmluvu,
kterou se zavazují, že bude vc pedložena tomuto soudu na dkazy,
-1

které byly pedloženy a jako by byly dokázány, a že jisté otázky povstáDále
vající ze zápisk budou pedloženy tomuto soudu k rozhodnutí.
se zavazují, že když naše rozhodnutí, zdali
bude položena ve
v žalob žádaná uinna stálou, kdežprospch žalobce, bude

zápov

zápov

naopak když dolní soud ji odepe a tento soud to potvrdí, žaloba se
vypustí.
Jediná chyba udaná jest, že se dolní soud zdráhal povoliti
to

zápov.

3i

Zde jest zejmý pokus obdržeti mínní soudu tohoto o tom, zdali
pouhé ústní naízení píslušné, pokud pe ješt není vyízena od
obvodního soudu. Neznáme žádné pravidlo prakse, které by nás
opravovalo bráti na sebe pravomoc ve vci té za podobných okolností.
U stava a zákony nadaly tento soud odvolací pravomocí pouze, a tato
pravomoc nemže býti vykonávána, dokud pe není vyízena v dolním
soudu. Dále zákony obmezily zejmými slovy pravomoc odvolacích
soud na dovolávání a pochybení z konených rozsudk, rozkaz a výrok soud, od nichž se odvolání iní, a dokud konený rozsudek, rozkaz neb výrok dolním soudem se neuiní, nemže se zde o pi nic

jest

rozhodovati.

Mohlo by se mysliti, že nynjší ízení jest dovoleno opateními
a
Odst. 74. ustanovuje, že strany v nja74.
75. odst. zákonu o praksi.
ké pi ped obvodným soudem mohou se umluviti o bodech zákonu
mezi sebou a zadati to k takovému soudu, a že takový dohodly pípad

nm

mže dodán býti odvolacímu soudu bez dodání
rozhodnutím pi
o
a
nm, že se mže o vci pak jednati, jako by všechny
plnjší zprávy
s

zápisky byly

mže

dosvdeny.

75. odst.

ustanovuje, že sudí obvodného

v souhlasu se spornými stranami dosvditi kteroukoli
otázku zákonu povstávající z jakékoli pe vedené a konen vyízené
ped ním, k odvolacímu soudu i s jeho rozhodnutím pe aneb že mohou strany ushodnouti se o otázkách neb bodech zákonu povstávajících
ve pi, což právníci dotyných stran potvrdí a potvrzení to se zanese
pi soudu, jenž rozhodnutí dává, a opis toho podepsaný písaem soudu s rozhodnutím o
a s koneným rozhodnutím pe k odvolacímu
soudu a zde se zapíše, naež se mže provésti totéž ízení, jako kdyby
plné a celé ízení se bylo odbylo a dosvdilo.

soudu

;

nm

zejmo, že žádný z tchto odstavc neopravuje ku pedlok
pe tomuto soudu, když nebyl v dolním soudu vynesen žádný
rozsudek konený. Tak vyložil nejvyšší soud zmínné odstavce zákonu
z 1845.
Porovnavše odstavce z 1845 s nvn í platícími, poznáme, že
rení onoho jest v tomto ohledu nerozhodnjší, nežli pi tomto. Nynjší zákon jest píliš jasný, aby poteboval výkladu.
V tomto pípadu naízení dolního soudu popírající zápov bylo
zaneseno 20. íjna 1877, kdežto úmluva, která má býti základem naší
pravomoci, byla zanesena až 15. prosince 1879. Z toho jest zejmo,
že pípad uinný úmluvou nebyl nikdy pedložen a rozhodnut obvodným soudem. iní se pokus pedložiti to tomuto soudu v první inJest

žení

nám vykonávání pvodní pravomoci. Tu by bylo
tak slušno zadati sem pvodní žalobu bez všeho obracení se na
obvodný soud.
Víme, že se za to má, že když žaloba se podá za zápov, a jedin
se odza ni, že naízení rozhodující o zapovdí rozhoduje o pi a
Mimo to pítomný pípad nespadá v toto pravidlo, ponvolání státi.
stanci a tak uložiti

práv

mže

vadž

pedn

žaloba žádá

pomoc mimo udlení

naízení, totiž rozkaz
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na odklizení mrtvol pochovaných a odstranní nápisu nad vchodem
do hbitovu, a za druhé odmítnutí žádosti za zápov nežli se pe vySoud vzdor odepení žáídí, není nutn konené vyízení zápovdi.
dosti takové mohl ješt naíditi zápov v koneném rozhodnutí, když
by byl vyslechl pípad se vším svdectvím a dkazy.
Jsouce tedy bez pravomoci, propouštíme žalobu z tohoto soudu na
útraty žalobce.

Žaloba vypuštna.

Ku
zející

konci jest potvrzení soudního písae Eliho Smitha, že pedchájest pravý opis rozhodnutí odvolacího soudu v dotené záležitosti.

12. bezna pihlásili se noví dva zástupci, ..a sice p. Jan Vavruška
od ádu Praha . 13.
S. P. S. na místo p. Jos. Fišera, a p. Václav
Nekola od sboru sv. Václava na místo p. A. Havlíka.
17. bezna odbývala se mimoádná schze za úelem sebrání od

.

eských spolk

hypotéky
$2.000 na

K

pl

pjek

a jednotlivc

na

splacení

V. Šilhánek, že k
druhého roku za 7 ze sta úrok, což
a tu nabídl se

p.

první

úelu tomu zapjí

vdn bylo pijato.

tomu pjili ješt p. Václav Matas $300, p. AI. Brož $175, Dl. Pod.
Sbor Pokrok $100, eští Bratí $70, p. M. Wolf $300, esko Xár Sbor
$100, Sbor podp. v pádu ohn $100, ád Vrnost . S. P. S. $200, p. Fr.
Pelikán $200, p. Jakub Jordán $150, pí. Anna Firmanová $100, p. A.
Popelka $50, p. Jos. Trojan $300, Moravský Podp. Sbor $50, p. V. To
pinka $500, p. Jos. Honda $200, esko Dl. Sbor $200, lóže Palacký
I.

O. O. F. $100, a

p.

Engelthaler $100.

Tmito penzi mohla

hypotéka $4.500 s úroky splana p. V. Šilhánka za jeho pjku
Zárove bylo uzaveno, aby se 10 akr ležících od hbitova
$2.000.
oddlen dalo do prodeje. Sbor platil z této první hypotéky panu
Schultzov: 10 pro. úrok, tak že opatením si penz na nižší úroky
cena a penesena na 25

znan

býti první

i

akr pdy

"šetil.

9. dubna bylo
povoleno h r o b n k o v na jeho žádost,
aby si mohl vzdlati kousek pdy z majetku hbitovního pi pozemku
p. Karáska pro svj užitek, a správní výbor ml na to dohlížeti.
Nyní když byla jedna žaloba proti hbitovu odbyta a zaplacena,
oznámil pedseda, že obec Jefferson zadala žalobu
dru h o u
ponvadž nebyla spokojena s výsledekem žaloby první, a že tedy nastávají Sboru nové výlohy a nepíjemnosti.
Zatím poalo se jednati ve Sboru o postavení nové píslušnjší
brány ku hbitovu, a jelikož bylo vzato v úvahu, že by tu byla nejvítanjší dobrovolná pomoc obecenstva, a že dámské sbory jsou v takovém
pípadu nejúspšnjšími pomocnicemi, bylo uzaveno, by se d a m
ské Sbory požádaly, by laskav vykonaly sbírku k tomuto úelu.
V dubnu se dostavili novzvolení zástupci do Sboru hbitovního
od úastnicích se spolk a sice: P. V. Tejek od ádu Rovnost . 14.
í

i

,

-

fe

<
o
9»>

a
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S. P. S.,
S., p. Ant. Prša od ádu Jií Podbradský . 24.
Pan Jan Paeumel od Dl. Sboru Pokrok, p. Tom. Kosatka od eskoKrejovského Sboru, p. Fr. Bedlan od Sboru sv. Václava, p. Fr. Pretl
cd ádu Praha c. 13. C. S. P. S., pp. Jan Nikl a Fr. Pech od Dl. Podp.
Sboru, p. Václav Topinka od lóže Palacký . 630. I, O. O. F., pp. Jos.
Matoušek a Prokop Fišer od Podp. Sboru v pádu ohn, a p. Fr. Pelikán od Xár. Podp. Sboru.

C. S. P.

;

Druhá výroní schze 1879.

Dne 7. kvtna 1879 odbývala se druhá výroní schze Sboru Národního Hbitova a tu se skládaly úty za poslední rok i volili se noví
úadníci na rok. Za pedsedu byl opt zvolen p. Jos. Matoušek, za
námstka jeho p. Vác. Matas, za zápisníka p. Fr. Pech, za úetníka
p. Fr. Vytlail, za pokladníka p. Vác. Šlapák, a do správního výboru
Za správce hbibyli zvoleni pp. M. Wolf, Vác. Tejek a Fr. Mencl.
tova byl dožádán p. J. V. Beneš, by to nadále ješt podržel.
Nové zák
a
rukoumi
ruky byly vyhotoveny
odevzdány, aby byly uschovány
pedsedovým od správních výbor, a k rukoum správních výbor záruky pedsedy a ostatních úadník.
Nejvtší obtíže ml Sbor po celý ten rok s knihou ú e t n k o v o 11
která byla až dosud nedobe vedena, zanášky nebyly v ni
v poádku, peníze také nebyly dle knih
odvedeny, tak že z toho
povstala nemilá tahanice, do níž p. Fr. Bedlan byl zapleten, neb u nho
nalézala se úadovna úetníkova a on také nkdy peníze pijímal.
Jednalo se tu sice jen o nepatrné obnosy, o $5 neb $10, ale nemohly se
dobyti, knihy nemohly býti uvedeny do poádku, a ve schzích bylo
í

,

ádn

i

o tom jednání velmi unavující, pro zástupce nepíjemné, a
boulivé.

stále
i

Od
výdaj

ledna do 7.
$6.185.42, a v
1.

kvtna vykazovaly knihy Sboru
pokladn na hotovosti $158.59.

Nepoádky v úetní

nkdy

píjm $6.344.01,

knize.

Nejtrpí nesnáze u vnitrní správ Sboru zpsobil nepoádek v ú
etní knize zavinný úetníkem p. Jind. Hájkem, jenž ml svou úadovnu v krámu p. Fr. Bedlana, ponvadž nemohl dobe zastávati posvého, jak už pedešlá stížnost byla ukázala. Ped
nepišel nkolikráte do ádných schzí a neuvedl knih}
do poádku pro výroní schzi, tak že nemohl se výbor na pehlížení
;knih nijak dopoítati a nástupce jeho p. Fr. Vytlail nemohl od nho
dostati knihy.
Bylo mu nkolikráte dopsáno, aby se dostavil do schze k vypoádání, ale neuinil tak.. Tl. Jednota Sokol byla pak požá•dána, aby jej odvolala, což se stalo a na jeho místo byl poslán p. Václav
ezanka. A^ýbor na úty shledal, že scházejí do soutu za minulý- rok
..jen asi $4.00, avšak nebylo to vyrovnáno až 13. srpna následujícího.
vinnosti z

domova

výení schzí
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kdy byly $4.00 p. Hájkovi darovány za jeho jiné práce pro Sbor a bylo
usneseno, aby se na úet, který on zaslal proti Sboru, ani neodpovdlo.
Než lot, který si p. Hájek na hbitov vlastni, aniž by jej byl zaplatil,
aby byl Sborem zadržán, leda by jej pan Hájek zaplatil.
Pozdji ale ješt shledáno, že se nedostává do pokladny $10 jemu vyplacených za dva loty, neb prý na každý ten lot obdržel po $10 a odvedl
jen po $5.
Majetnici lotu mli svá dosvdeni správn podepsaná od
p. J. Hájka a Bedlana, ale penize byly jen do poloviky odvedeny.
Ponvadž dozor na píjmy byl tu dobu sven p. Bedlanovi, žádal Sbor
od nho onch $10. On sice z poátku se vyslovil, že nalezne-li Sbor
njaké podobné chyby, jest hotov za každou ptku scházející zaplatiti
£25, když se však nalezla dv dosvdení o pijatých penzích, a on
uznal i svj i p. Hájka podpis za pravý, nechtl pece zaplatiti, že radji
pjde do novin neb k soudu, kdyby prý ho to mlo státi teba $100.
Sbor dopsal Sboru sv. Václava, jehož zástupcem p. Bedlan byl, že nedopatením jejich zástupce jest Sbor zkrácen o $10. Nic to ale nespomohlo a Sbor musel se spokojiti 30. prosince po všem tom rokování, hádkách a vádách, že tuto pohledávku zanesl do knih proti p. Bedlanovi.
dosti, nebo nový úetník p. Fr. Vytlail pi
knih
na
další
pišel
pehlížení
nepoádky a nedostatky z doby útování
I bylo 28. ledna 1880 odbýváno celé
p. Hájka a dozorství p. Bedlana.
sevlní Sboru za píinou toho.
Pp. Hájek, Bedlan a J. Dostal se objednali do schze, která byla velmi boulivá, neb p. Bedlan byl velice
se jednalo jen o dalších $5.
Po
rozkvašen, ale zaplatiti nechtl,
boulivém tomto jednání bylo následující usnesení jednomysln pijato
"Šidba, které se p. Fr. Bedlan na Sboru hbitovním dopustil, jak
dkazy stvrzena jest, budiž do zápisk zanesena, a on budiž na vždy ze
zastupitelstva Sboru vylouen."
Bylo tak dopsáno jeho sboru sv. Václava, a ten byl požádán, by zvolil jiného zástupce.
P. Hájek podával vysvtlení, že své úadní povinnosti nedbale za-

Ješt na tom nebylo

a

:

stával, nenavštívil

celý msíc i déle
že pijímal peníze p. Bezase pišel, že si jeden od dru-

úadovnu pro objednanou teba

a do schzí též nešel.

Za jeho nepítomnosti

p. Hájek pak do úadovny
do svých knížek, kdo co pijal neb vydal.
„P. Jos. Dostal, bývalý pokladník, podal Sboru dopisy, které v dob
*vého úadování od pp. Bedlana a Hájka byl obdržel, a z tch vychlzí
složené velmi nedbale zastávali
na jevo, že úadníci ti povinnosti na
a o zdar velikého národního podniku se nestarali. Udává, že jest marné ješt jednou útovati a poádati knihy, ponvadž onino dva jen 7 jiných knih do svých si opisovali a sami žádný poádek nevedli. Posledn se jednalo o tom ješt dne 11. a 25. února 1880. Usneseno, že
se bude záležitost s p. Bedlanem pokládati za padlou a Sbor že nebude
lešt ku své ztrát nakládati peníze na soudní neb novináské spory.
Poslední ale zpronevení $5 že musí nésti ten, kdo mu je svil, p. Jan

dlan.

hého

Když

opsali

n
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Pankrác, jenž byl obeznámen se stavem vcí, a byl pozván, aby se vypoádal se Sborem i na p. Becllanovi si svých $5 mu složených vymohl,
by je nemusel Nár. Hbitov tratiti. Avšak ani to nespomohlo, nebo
peníze ty nikdy více se nedostaly.

Dámské sbory pispívají na hbitovní bránu.
požádány dámské sbory eské, aby lave
sbírky
prospch postavení brány ku hbitovu a

Jak bylo uvedeno

skav uspoádaly

už, byly

podailo sebrati znanou ástku, a
Sbor Vlasta . 1. povolil a zaslal $35.

jejich úsilí se

Sbor Vlasta

.

2. zaslal

sice

$48.60, kteréž sebraly

:

údkyn

mezi obe-

censtvem.

Sbor Pemyslovna

.

5. J.

.

D. povolil $10.

Další jednání v roku 1879.

pedseda, že Sbor jest vypoádán
p.
pijal byl od nho poslední splátku
i s
a
že
Karáskovi
$500
úroky,
p.
byly dány postupy na koupených jím
10 akr pozemku. Zárove byla vystavena listina pro Sbor dosvdující, že cesta od zadu na hbitov náleží hbitovu a nikoli k majetku

kvtna oznámil

21.

p.

M. Karáskem, nebo

s

ás

Karáska, ponvadž
jeho pozemku, které bylo k docílení cesty
mu
nahrazena
zapotebí, byla
po délce pozemku jeho. P. M. Karásek
co svdek listinu tu podepsal a tato byla vtlena do knih a uložena
k listinám Sboru.
p.

4. ervna podkoval se p. Fr. Mencl ze správního výboru, ponvadž nemohl zastávati povinnosti úadní, a na jeho místo byl zvolen p.
Fr. Pretl.
Usneseno také, aby byl dodán hrobai cenník lotu na hbi-

tov, by mohl tm, kdož by si páli, loty vybrati, je ukázati a jejich
cenu udati. Smí také prodati hrob za cenu v cenníku ustanovenou,
a musí každých 14 dní ve schzi odevzdati peníze vybrané, a jednou
za msíc vykázati se ped sborem se svou knihou.
Budoucí hbitovní slavnost byla položena na druhou nedli v srpnu
do zahrady p. Karáska a byli zvoleni výborové ku konání píprav
k tomu.

ervence oznámil pedseda, že obec Jeffersonská znovu zadala
pi proti hbitovu. I bylo správnímu výboru uloženo, aby vc
tu vyšetil, jak by se nejladnji dala spoádati, a zdali by bylo lze vyhnouti se soudním útratám.
Když ale výbor shledal, že to nelze, zstalo to na tom, že se odevzdá pe v ruce právníka, který dosud hbitov
2.

soudní

správn a zdaile

zastupoval, pp. W. Vocke a Chas. Leaka, a že se
prbh. Stání jeho bylo odloženo až na bu-

soudu ponechá jeho
doucí rok.

ervence byl od ádu Praha . 13
Kotek
na místo p. Jana Vavrušky.
Jan
16.

p.

.

S. P. S.

pijat zástupce
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Tetí výroní

slavnost.

Výroní slavnosti na hbitov staly se nyní už zvykem a potebou
eského obecenstva a pinášely hbitovu mnoho pomoci a skýtaly mu
zárove mnoho píjm, z nichž by mohl na národní úely pispívati
.

jakmile by se byl

dluh

svých sprostil. Letošní slavnost odbývala
dva vlaky plné, velkolepý prvod po zpsobu dí-

se i o. srpna a mla
vjších prvod a pi hbitov na zahrad p. Karáska bavily se davy
pak až do veera, kdy byly zavolány, aby vlak nezmeškaly.
Po slavnosti ve schzi 20. srpna bylo usneseno, že se zapone

pjek

jednotlivcm, a pjky spoldobu, le by toho poteba požadovala.
Tím by byl dospl podnik národního hbitova vrchole svých penžitých obtíží a nebyl na dále nucen starati se o pjky, alebrž mohl pjspadlo
pijaté spláceti z hotovosti pebytku svého. Veliké
s beder výboru sborového a úleva tato byla pro
velikým dobrodiním,
s

vyplácením

kové že

se ponechají

na

delší

ky

n

bím

nebo

nastávaly práce a starosti jiné.
27. srpna byli pijati zástupci od Sboru Svatováclavského p. Filip
Novák za p. Vác. Nekolu od Moravskoslov. Podp. Spolku p. Anton
Fiala za p. F. Musílka.
10. záí byli pijati noví zástupci od ádu Jií Podbradský . 24.
C. S. P. S. pp. Jan Baumrucker a Ignác Kouba.
:

;

Nová

pe

Už ped asem

s obcí Jeffersonem.

bylo oznamováno, že obec Jefferson se znovu
na soudy proti národnímu hbitovu a nechce ustati od pronásledování svých cíl, dokud nezvítzí, aneb úpln odmítnuta nebude.
Byl k ní poslán výbor s pedsedou sboru, aby se domluvili s radními,
zdali by se vci nedaly urovnati bez soudu a utrácení penz obou stran.
I na uinné soudní výlohy bylo povoleno $8, neb se oekávalo, že
žaloba po zaplacení útrat bude vzata zpt, avšak nestalo se. Obec
Jefferson ani neodpovdla Sboru na jeho písemní nabídky, ani na
osobní doptávání se výboru, a Sbor byl nucen zase odevzdati vc
všechnu osvdeným svým právním rádcm pp. Vockemu a Leakovi.
Právníci tito byli hotovi zastupovati pi až do provedení její za $200.
Na to obdrželi hned $50, $100 na ti dni ped vyvoláním soudu mlo
se jím dodati, a zbývající obnos $50 po skonení soudu.
Pro pípad,
že by obec Jefferson penesla pi svou od soudu odvolacího k soudit
vrchnímu, zavázal se právník, že i tam ji dále povede za další náhradu $50.
Pe skonila se s plným vítzstvím na stran národního
hbitova poátkem bezna 1880 a 10. bezna oznámil pedseda výsledek
ten ve schzi ku potšení všech pítomných.
Žaloba byla totiž soudem
odvolacím
a když obec ješt nebyla spokojena a
pála si odvolati se k soudu vrchnímu neb nejvyššímu, bylo povoleno
Sborem dodatených $50 pro právníka, by vše až do konce provedl.

obrátila

odmrštna

•
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Hroby pro chudé.
Jak už se nkolikráte objevilo, byl každý chudý krajan, jehož'
pozstalí nemli ani penz na vykopání hrobu, pohben na národním
hbitov zadarmo, a mnohé vdov byl poplatek za hrob odpuštn,
když se nabylo pesvdení, že jest opravdu ve smutných pomrech.
vésti, by se ho nedostalo
Aby se však dobrodiní toto mohlo

ádn

nehodným na úkor

zasloužilých chudých, bylo 27. srpna ujednáno, že
každý chudý krajan, který by žádal za pochování milého svého zdarma,
musí si od správního hbitovního výboru vyzvednouti lístek a tím se u

hrobae

vykázati.
Kdyby tento lístek s sebou nepinesl, nesmí mu'
hrobník zdarma posloužiti, ale musí žádati zaplacení dle pedpisu,
kteréž po pípad vyšetení by se žadateli arci vrátilo, když by byl

uznán za hodná dobrodiní toho.
24.

da z pozemku hbitovního placena
Adolfa B. Chládka odpuštna a na dále

záí bylo oznámeno, že

býti mající byla piinním p.
že bude hbitov dle státních zákon

zbaven dan,

pakli se jen

na pozemku jeho nebude držeti dobytek, který by jeho úel obracel
k jiným užitkm, nežli vyteným. P. Chládkovi byl vzdán veejný
dík za jeho službu hbitovu.
8. íjna obdržel Sbor 300 výtisk
nových stanov a bylo
usneseno, aby každý zástupce obdržel po jednom výtisku a ten aby
svému nástupci zachoval a odevzdal, avšak kdyby je neopatrností svou
ztratil, že musí zaplatiti za nový výtisk 10c.
5. list.

pihlásil se

ád Osvta

ku Sboru

.

27

.

S. P. S.

pjkou
pt rok, jakž vešlo v obyej. Jeho zástupci, p. Kar.
Drábek a Hynek Kuta byli uvítáni. 17. prosince pihlásil se
$50 na

s

P r a vd a

.

ád
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.

a jeho zástupci pp. Jos. Baše
taktéž od Sboru eskonárodního

pjkou

S. P. S. s

a Mat. Matoušek byli vele uvítáni
pijat zástupce p. Vác. Chmatal na místo p. Fr. Pelikána od ádu Jií
S. P. S. pp. Jan Vondra a Jakub erný.
Podbradský . 24
schzi
v prosinci bylo oznámeno Sboru úmrtí jednoho
poslední
jenž zastupoval Dl. Podp.
jeho vrného lena, p. Jana N i k 1 a
;

;

.

V

,

Sbor a bylo pak pijato

leny jeho

rodiny.

úad te pevzal

pimené

P. Nikl býval

p. Filip

vyjádení soustrasti

s

pozstalými

jednatelem Sboru

a jeho

Novák.
Práce v roce 1880.

Ve schzi

ád esko

28. ledna

oznámena

Národní

.

zmna

58

.

eskonár. Podp.

Spol. na

aby pjky znjící
Pak oznámeni zástupci p.

S. P. S.

,

na první byly pepsány na druhé jméno.
Prok. Hudek za p. Jana Hubku.
Na 31. ledna pipravil výbor sborový ples ve prospch
zbudování hbitovní brány v síni esko-amer. Sokola, jenž svou sí
jim bezplatn nabídl k úelu tomu. Výdeje plesu toho obnášely $84.00

3«

píjmy $196.00, tak že byl istý výnos jeho $112.00. Za dobrý tento
úspch zábavy dlužno býti povdnu poádajícímu výboru a etným
píspvkm ku plesu pilným lenm pi odprodávání lístk.
14. ledna byl pijat od eskodl. Podp. Spolku zástupce p. Jan
d

i

Rajzler.
11. února byl uvítán do Sboru zástupce p. Jan Bambula od sboru
Václava, jenž byl zvolen za odvolaného p. Fr. Bedlana.
S. P. S.
25. února pistoupil ku Sboru
41
obyejnou pjkou $50 a zástupci jeho první byli pp. Václav Mly-

sv.

ád íp

s

.

.

:

náík

a

Matj Kolá.

bezna pihlásil se ku Sboru esko-Americký Sokol po složení pedepsané pjky a poslal své zástupce pp. Jana
Churan a Tom. Bílka, kteí byli ochotn pivítáni taktéž od ádu Vrnost . 8 . S. P. S. p. Florian Otradovský od Mor. Slov. Podp. Sp.
24.

;

;

p.

Alois Melkus.
7.

dubna byl do Sboru pijat nový len ve spolku

ádu .

ho

Obanské-

2.

a jeho zástupci byli pp. Fr. Kvapil a Jos. JankovS. P. S. zástupce p. Fr.
ský pijati pak též od ádu Rovnost . 14
a
od
ádu
esko
Národního
.
S.
P.
S. p. Vác. Husák.
Fišer,
58
;

.

21.

dubna pihlásila

,

ových Otakar
první dva zástupce pp.

od

ádu íp .

41.

.

:

Rytí

ku Sboru lóže
Pytli is pedepsanou pjkou a poslala své
Rothbauera a Voj. Šilhánka; uvedeni také
S. p. Jan Šindelá a od ádu Osvta . 27.

se

78

Fr.

S. P.

. S. P. S. p. Jan Tichý.

.

Stavba hbitovní brány.
25. února poalo se opravdov už pracovati o vystavní slušné
hbitovní brány, jak se k takovému zdárnému úelu sluší. Sborový úetní oznámil, že má v pokladn k úelu tomu sebráno od dam,

milodárc a

z plesu $243.87.
Tajemníkovi bylo uloženo, aby obstaral
dva nákresy a sice jeden pro cihelnou a druhý pro kamennou bránu.
P. J. V. Beneš, správce hbitova, pedložil nákres brány s pipojenou
pisárnou pro hrobníka a správce, a bylo pak o tom pijato následující
usnesení Aby celá stavba byla vykonána z cihel sted brány bude
vybíhati ve vž, v níž by mohl nkdy i zvon býti umístn dvee brány
butež ze dvou plí a sice ze železných míží. P. Benešovi bylo pak
uloženo, aby sestavil podrobný nárys a aby se pak uinily kroky veejnou cestou ku získání nejlacinjší nabídky od stavitel.
:

;

;

Tetí výroní schze v 1880.
5. kvtna odbývala se výroní schze, v níž se inil výroní poádek a volili se úadníci na budoucí rok. Následující zástupci byli zvoleni do úad: Jos. Matoušek pedseda, Vác. Matas námstek, Fr.
za
Pech zápisník, Tomáš Kosatka úetní, Vojta Šilhánek pokladník,
správní výbor pp. Fr. Rothbauer, Fr. Kvapil a Jan Kotek a poetní
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výbor pp. Frank Ring, Josef Rotbauer a Flor. Otradovský. JednatelP. J. V. Beneš podržel na požádán*
ství pevzal p. Šimon Hanzlík.
V následující schzi byly podány
další lhtu správcovství hbitova.
záruky všech úadník, jimž jsou stanovami pedepsané. P. Lahvic
zstal hrobníkem. Za prošlý plrok obnášely pedložené úty píjm*
$1.770.59, výdaj $1.326.97, tak že v hotovosti pebývalo v pokladn
$443-62.

Noví zástupci pihlásili se, a sice od Sboru eských Bratí pp.
Josef Trojan a Jan Bernhart; od lóže Palacký . 63. I. O. O. F. p. Jos.
.Rothbauer od ádu Pravda .
spolku Svatováclavského p. Jan

.

Simon Hanzlík

od
Nováka.
p. Filipa
eskodlnický Podp. Spolek oznámil písemn zmnu svého jména
na ád . ió
S. P. O. s páním, by dluhopisy na první jméno znjící
byly pepsány na nové jméno, a poslal zástupce svého p. Jos. Bubrdle
na 2 roky.
;

37.

Kolá

S. P. S. p.

;

na místo

.

út a knih

Výbor na pehlédnutí
Ve schzi 19. kvtna

shledal je v poádku.
také
byl
pipojen ku Sboru nový
a
9.,
pak, ponvadž nemohl p. Pech zastávati
místo zápisníka, byl na jeho místo zvolen dodaten p. Florian Otradovský. Usneseno také, aby 10 akr pdy ku hbitovu náležející, ale

ád

Obanský .

mimo nho ležící bylo na pt let bezplatn pronajato tomu, kdo by
chtl vzdlávati a v poádku udržovati. Jelikož se k tomu nabídl
M. Karásek, byla s ním uzavena smlouva taková. Dne 16. ervna

je
p.

se

ze správního výboru p. F. Rothbauer, byl na jeho místo zvoJan Chura.
Byl také pijat od Dl. Podp. Polit. Sp. Pokrok zástupce p. V.
Vondráek na místo p. V. Seyka.
Na vystavení brány byly ve schzi 16. ervna pedloženy ti nabídky, a sice od p. Královce za $1.445, P- J os Otradovce na $1.500, a
od p. J. V. Beneše za $1.480. Sbor rokoval o všech nabídkách a koodhlasoval, že z uznání zásluh a služeb p. Beneše co správce
hbitova, kteréž místo od poátku zdarma byl zastával, byla práce ta
zadána jemu.
S. P. S. zástupci
30. ervna byli odporueni od ádu íp . 41.
pp. Vác. Matjka a Jos. Hájek za odstouplé pp. Mat. Koláe a Jana

podkoval

i

len p.

-

nen

.

Šindeláe.

Výroní slavnost

Od ervna

v 1880.

pracovati ve Sboru na pípravách k výale vstoupila do cesty neoekávaná
pekážka, že totiž nechtla dráha v nedli vypraviti vlak výletní a jediná dráha North Western byla volna tak uiniti, ale s tou podmínkou,
jen, když by mohl zpátení vlak vyjeti od hbitova o pl šesté veer.

roní

Tomu

už se

poalo

slavnosti na hbitov.

Tu

ale se nemohlo povoliti, ponvadž o slavnosti v tuto hodinu bývá
zábava v nejlepším proudu a bylo by to tedy pro úel ztrátou. Nkte-
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íi navrhovali, aby se slavnost tedy odbývala všedního dne, aneb aby se
sebraly omnibusy, kde jaké budou, by výletníky dopravily na místo,
Poslán dopis do Mihvaukee ku samé.avšak nic nemlo pízn Sboru.
nabídl se p.
mu správci dráhy p. Mitchellovi, ale marn.
Alois Pregler, že se piiní u železniní správy, co bude moci a skute-

Konen

n

po delším dohodování se železniní správou bylo uzaveno, že buvlak}' v nedli ráno, a z tch že jeden pojede zpt
o pl šesté a druhý o šesti veer.
á d
.Dne 14. ervence pistoupil ku Sboru
Vyšehrad
S. P. S. s pjkou $50 na pt rok a poslal zástupce pp. Petra
48
Podzimka na rok a Jana Kuttana na 2 roky uvedeni také od ádu Jií
Podbradský . 24. C. S. P. S. pp. Anton Kozel a Jan Chleboun. 28.
S. P. S. p. Martin Baumruervence odporuen od ádu Vrnost . 8.

dou vypraveny dva
'

.

.

.

;

.

ker za odstouplého

p. Fr. Vytlaila.

11. srpna oznámeni noví zástupci od Tl. Jednoty Sokol p. Jan
Martínek za odstouplého p. Ant. Vilímovského od ádu Rovnost .
S. P. S. p. Em. A. Haase za p. Vác. Tejka.
14.
;

.

Nová místnost pro schze.
-:!'.

Dne

25. srpna stalo se, že sbor sv. Václava,

scházel, ztratil
a vysoudil ji knz,

v jehož škole Sbor se

soudním rozhodnutím svou

školu

Nemohl tedy hbitovní
že prý patí ku kostelu.
Sbor zde na dále odbývati své schze a musel se postarati o to, kde by

na dále místa nalezl pro sebe.

Jedna schze

se

ješt odbyla u pana

Churan a bylo dopsáno všem síním, a sice Tl. Jednot Sokol. Ces.
Am. Sokolu a . A. S. Škole, na jaké podmínky by mohla která po. A. S. Škola odpovdskytnouti místnost svou pro schze Sboru.
s topením 75c.
la, že by v lét poítala za sí 50c. za schzi, a v zim
i

,

.

A. Sokol poítal jen za úklid a topení $1 za schzi Tl. Jed. Sokol
poítala 50c v lét a $1.00 v zim. Na nabídky ty rozhodl se Sbor pro
sí esko Amerického Sokola na ulici DeKoven. Zárove bylo ozná
že Sbor sv. Václava jest rozpadlý, aby byl ze
seznamu Nár. Hbitova vymazán s jeho zástupci, ale za to pihlásil
se nový
23. Václav, jenž se ze spolku
sv. Václava byl utvoil.
Brzo se ale ukázalo, že v najaté síni nebude
možno schze pohodln odbývati a bylo 17. list. znovu uvažováno, katn
se má Sbor sthovati.
I bylo usneseno, ponvadž mnoho hlas bylo
proti tomu, aby se Sbor pesthoval do Plzn, by se najala sí Tl.
Jednoty Sokol a uinily se pípravy k odbývání tam schze budoucí.
Zatím vystoupil z úadu svého tajemník p. Fl. Otradovský a ná
jeho místo byl zvolen 22. záí p. Vác. Kuchyka. Také za odstouplého námstka Vác. Matasa byl pedsedou ustanoven p. Fr. Rotbauer.
á d Lincoln
22. záí se pihlásil ku Sboru za lena
52

mno,

i

ád Obanský

.

.

pjkou $50
Od esko-Krejovského

C. S. P. S.

Štíchu.

s

a poslal své zástupce pp. Fr.

Dvoáka

sboru pijat zástupce

p.

a Vác.

Vác.

Ku-

4i
chyfika na místo odstouplého
Sborn pijat Sbor

p.

Vác. Matasa.

Ponvadž

Téhož dne

byl také

Ostrost elc .I.

eských

do

nyní poali zástupci v plnní povinností svých
se jich i do schzí dostavovalo, byly všechny
spolky vyzvány, aby svým zástupcm uložily bedlivjší dbaní povinjiostí dobrovoln na sebe pijatých.
Scházelo nyní ve schzi prmrkolem 20 len, což vše budilo nespokojenost u tch, kdož pravidelschze navštvovali. Pozdji se to trochu napravilo.
ale

•ochabovati

málo

a

n
n

skládané vykazovaly píjm od 19. kvtna
tak že v pokladn pebývalo $545.36.

Pololetní

$4.719.76,
6.

Dl.

úty 20. íjna
výdaj $4.174.40,

íjna byl od

P

o d p

jména na

.

ád

ádu Vyšehrad

a

P

o

1

.

Pokrok

Sp

pijat zástupce p. Fr. Procházka.
oznámil zmnu svého
S.
P.
S. a žádá za pepis
65.

P ok r o k

.

.

.

úpisu se starého na nové jméno,

emuž

bylo vyhovno. 20. íjna
S. P. O. pp. Josef Hrubec
oznámeni zástupci od ádu Václav . 23.
na 2 roky a Fr. Rezek na rok. Od sboru
Ostrostelc . I. pijati
a
Kenk
od
Hanzlík
Norb.
Sboru
C. A. Sokola p. Tomáš
pp. Jan
Kalas za p. St. Bílka.

.

.

;

První brána

Poalo

Na esko-Národním Hbitov.

pak mluviti o tom, aby se pi hbitovním Sboru založila
a p. Bernhard se nabídl, že k tomu pinese
knihu z ochoty od Sboru eských Bratí. 17. list. oznámil správní
výbor, že zdná brána na hbitov jest hotova a odporuil by
byla pijata a doplatek p. Benešovi vyplacen.
se

pamtní

kniha,

.

S. P. O. . 9. zástupce p. Ludvík Nový
byl pijat od ádu
S. P. S. p. Jan Vrba.
Otradovce, a od ádu Osvta . 27.
bhem
msíce
tohoto
žádal
ze
Když
jeden
zastoupených spolk,

Také
za

p. Jos.

.

aby to bylo postaitelno, by jen jeden ze dvou zástupc
hbitovních mohl platn sbor svj zastupovati, byla mu poslána odpo r

nemže

ponvadž stanovy zejm každému záv
schzi Sboru. Když ale ješt jedkaždé
stupci ukládají pítomnost
nou byla žádost tato opakována od vzdálených spolk, bylo to aspo

vd,

že se to

dovoliti,
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na zimní as povoleno píliš vzdáleným spolkm, aby nemuseli oba lenové do schze se dostaviti, jen když jeden se dostaví.
Zástupce a správní výbor p. Kotek chtl se podkovati z výboru,
ale byl požádán, aby vydržel to do konce roku, kdy bude nová volba
úadník, aby jeho jméno nemuselo býti z knihy vymazáváno. P. Jati

Chura

byl také propuštn ze správního výboru, ponvadž si neopažádanou záruku za sebe, a na jeho místo byl zvolen p. Fr. Fišer.
i. pros. byli uvedeni
S. P. O. . 2. p. Martin
zástupci od ádu
Jenšík za p. Jos. Jankovského od Mor. Slov. Podp. Sp. p. Vác. Ludvík.
S. P. O. p. Jan Nerad za p. Fr.
29. pros. uvedeni byli od ádu . 16.
Pecha od ádu Pokrok . 65
S. P. S. p. Jos. Jankovský a p. Fr. Ring
znovu odporuen od Sboru .Ostrostelc . I. p. Fr. Lahvic; od ádu
Nár. . 58.
S. P. S. p. Tom. Kamiš od ádu Jungman . 20.
S. P. S. pp. Jos. Smrina a Jan Novotný od ádu Vyšehrad . 48.
S. P. S. p. Jan Mencl za p. P. Podzimka.
til

.

;

.

.

;

;

.

.

.
.

;

;

Rok 1881.
Zimní dobou
pracovati

pro Sbor vždy mén práce, ponvadž se na
Proto také tuto zimu se mnoho nedlalo.

jest

nemže.

pd

.

ádu Pravda . 37.
S. P. S. p. Fr. Hess.
od ádu Vrnost . 8.
S. P. S. p. Fr. Fišer za p. Fl. Otradovského od ádu Jií Podbrad . 24.
S. P. S. p. Fr. Kolá za p.
Karla Stronera od ádu Lincoln . 52.
S. P. S. p. Ant. Vesecký za
12.

ledna byl uveden od

26. ledna

.
.

;

;

p. Fr.

.

Dvoáka.

.

února došla do schze žádost výboru
A. Sv. Školy v 8. ward
školní
podporu pro školu, ponvadž
výbor jest slabý a chudý.
dána
že
se
musí
vc
a spoltato
Byla
odpov,
pedložiti všem
ve Sboru zastoupeným, aby rozhodly, co se initi mže, ponvadž
I bylo uloženo*
zástupci sami o své vli nemohou se na niem usnésti.
zástupcm, aby to každý svému sboru pedložil a vyzvdl od nho„
9.

o

ádm

km

jak že hlasovati by

ml. Ve schzi 9. bezna
znly nepízniv, nebo

pinesli zástupci odpospolky ty se vyslovily,.
Sbor hbiže s podnikem tím nesouhlasí a nehodlají jej podporovati.
tovní vidl te, že nemže na žádost školního výboru uiniti niehož,

vdi svých spolk

ponvadž jeho
ním a žádným

a ty

zástupci jsou do Sboru vysláni pouze k

úelm

hbitov-

jiným.

února byla pedložena Sboru památní kniha vnovanáSborem eských Bratí. Usneseno, aby byl požádán p. Fr. Fencl,.
by jakožto zakládající len hbitova, jenž si pamatuje o všech podrob9.

nostech z

poátení

ního Sboru
výbor tí, a

zkušenosti Sboru, sestavil

djiny hbitov-

od samého poátku. Pozdji ale byl na to zvolen,
sice pp. Jos. Matoušek, Tom. Kosatka a Em. Haasc
kteí mli požádati p. Franka B. Zdrbka, by vzal si na
starost sestavení djin tch, by do památní knihy byly jednou zaneseny
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budoucnost uschovány. Sbor si peje, aby bylo potomnašim zachováno, jaké práce, namáháni a boje i obti to stálo,
nežli tento národní podnik byl založen a proveden.
9. bezna bylo ve schzi ujednáno, že Sbor neml by více platiti
tak vysoké úroky z vypjených penz, jako musel platiti až dosud,
když byl nucen vzíti peníze, kde jaké dostal, a stály sebe více, nýbrž
a pro všechnu

km

aby se braly všechny další pjky jen na
a jen do 1. ledna 1882 aby se z vypjených
jak bylo ujednáno.
oznámili.

u

pt
penz

Zástupci mají uloženo, aby to

ze
platilo

sta

úrok

ješt 6 ze

sta,

svým spolkm v as

Když pak poaly ku Sboru picházeti samovoln peníze, aby byly
a bezpen uloženy na úroky bu od spolk neb od jed-

nho dobe

notlivc, bral je Sbor na pt ze sta, a když jich nepoteboval na výdaje,
splácel jimi vypršelé pjky o šesti ze sta, aby tch dražších pjek

nco

ubylo.

byl ve Sboru také uinn jednou návrh týkající se
a když byl všeobecn podporován, nechal jej pedseda
také odhlasovati. Byl to návrh, aby všichni zástupci k nastávající
obecní volb rozpomenuli se na ochotné služby p
Adolfa B .
C h 1 á d k a pi slevení daní hbitovu, a aby pána toho, jenž se uchází
23.

bezna

politiky

.

o

jistý

Bylo

obecný úad, dle možnosti svými hlasy a vlivem podporovali.

to pijato.

6. dubna bylo ujednáno, aby se hrobníku k jeho valn rozmnoženým pracím pijednal pomocník, jemuž by se platilo za denní
Hrobník pak oznámil, že si pijednal na pomoc
práci $1.50 denn.

svého syna, což Sbor schválil. Uvedeni od ádu esko Nár. . 58. C.
S. P. S. p. Vác. Ksandr za p. Vác. Husáka od ádu Osvta . 2.7.
S. P. S. p. Jos. Kišan za p. Jana Vrbu.
20. dubna oznámil správce hbitova, p. J. V. Beneš, že se má stavti první hrobka pro soukromníka a sice pro rodinu p. Kálala. Ponvadž nebyla ješt žádná pravidla pro stavby hrobek sestavena, bylo
p. Benešovi, co znalci odbornému a správci hbitova uloženo, by o tom
vypracoval njaký pimený lánek do stanov, který až bude Sborem

.

;

pijat a do zápisk zanesen, bude

Od ádu .
.

65.

Sp. p.

16.

platiti

jako lánek stanov. Uvedeni
Bartoš od ádu Pokrok

. S. P. S. pp. Prokop Hudek a Jos.
Ant.

:

. S. P. O. pp. Jan Beneš a V.

Kouba

;

Strobl

;

od Mor. Slov. Podp.

za p. Vác. Ludvíka.

tvrtá výroní schze

1881.

4. kvtna byla odbývána tvrtá výroní schze národního hbitova,
ve které byli zvoleni následující úadníci na budoucí rok Pedseda p.
Jos. Matoušek, námstek p. Vác. Topinka, zapisovatel p. Em. Haase,
úetní p. Prokop Hudek, pokladník p. Vác. Ksander, a správní výbor
Pak byl zvolen výbor na
pp. Fr. Fišer, Jos. Jakubka a Vác. Tesa.
a podány pololetní úty, které vykazovaly
prozkoumání knih a
:

út
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od 3. list. 1880 do 4. kvtna 1881
$2.880.61, výdaj $2.502.86,
a na hotoosti v pokladn §377.7'5- V následující schzi sdlil zkoumací výbor, že knihy a úty shledal býti v poádku a bylo usneseno,
aby se vyhovlo žádosti hrobníka p. Lahvice a pidalo se mu $5 msík jeho služnému, které dosud obnášelo $25. Uvedeni Od lóže

píjm

n

:

.

S. P. O. p.
630 I. O. O. F. p. V. Topinka; od ádu . 2.
1. Holpuch; od Tl. Jed. Sokol p. Vác. Matjka; od ádu . 9. C. S.
P. O. p. Filip Novák od lóže Otokar . 78 K. of P. p. Alois Palda od
Sb. eských Bratí pp. Jan Bernhardt a Jos. Trojan; od ádu Praha
. 13.
S. P. S. p. Josef Jakubka; od ádu Jungman . 20
S. P. S.

Palacký

.

;

;

.

.

Smrina

a Fr.

Novotný.
Nyní pracováno piln na opravách hbitova. Cesty se stále opravovaly, nové se pidlávaly a zakládaly, stoky se opatovaly, odtok pro
vodu z hrobky se poídil, plot se pivedl do poádku a nechal se barviti.
pp. Jos.

stále starostí nových, prací a výloh pro pokladnu.
za nutné, aby opatil ze Jeffersonu pro
aspo pro nedli a pondlek každý týden, neb mnoho

Bylo tedy pro výbor

hbitov

Také uznal Sbor
p o

1

i

is t

u

a škody bylo zpsobeno od všelikých pobudií, kteí
od hrobníka zakázati, aby pes ploty na hbitov nepicházeli
a škody tam netropili.
Dosud sloužili tajemník a úetník Sboru zdarma. 18.
kvtna došel od ádu Rovnost návrh, aby pp. zástupci povolili tmto

pípad nepoádku
nedali

si

dvma úadníkm njakou náhradu

za jejich obtavou a velikou
Rokování o nápráci, kterou pi zodpovdnosti své ku Sboru mají.
vrhu tom ale bylo tentokráte odloženo na pozdjší dobu a bylo provedeno až 28. prosince, kde se návrh vyídil tak, aby se tajemníku povo-

ron

ron

ron

lilo
pak
$50 a úetnímu také
$50,
každému
Také usneseno, aby se
$30.
za každou cestu na hbitov povolilo po $2.50 za plnou náhradu pro
ho.
Po pijetí usnesení toho oznámili úadníci, a sice p. Prokop Hu-

pokladníku
správnímu výboru

n-

dek, úetní, V. Ksandr, pokladník a Fr. Fišer, správní výbor, že hodlají
dodržet lhty své až do konce úadního roku bezplatn, jak je byli pi-

vdn

k vdomí.
Hrobníkovi pak uloženo, aby vedl o všem svém inní, potebách
a náiní ádný denník a seznam, aby byl vždy hotov podati o všem

jali

a Sbor to vzal

tom zprávu.
1. ervna opatil úetní nové

razítko s peetí pro Sbor za $3 a
odkázáno hrobníkovi k užívání pi jeho listinách, jež vystavoval ve své úadovn. Uvedeni 15. ervna od Sboru eských Bratí
Ostrostelc pp. Prok. Hlíp. Jan Palma za p. Jos. Trojana; od Sb.
dek a Karel Rauš 29. ervna od ádu Osvta . 27.
S. P. S. p. Kar.
Drábek; 13. ervence od Sb.
Krejovského p. Vác. Stehlík.
Slavnost odbývala se v nedli 31. ervence v Karáskov zahrad.
staré bylo

.

.

;

.

Bylo neobyejn etné

nebo vyjely tentokráte ti vlaky,
povoz soukromých dováželo od rána

úastenství,

každý ó 15 vozech a ješt mnoho
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hosty na slavnost národní. Na 7.000 osob se poítalo na hbitov a v
sousední zahrad a pi tom všem byl zachován vzorný poádek a pokojse zase všichni odebrali dom.
Hmotný výsledek slavnosti této byl, že se utržilo v celku $3.818.55
a vydání obnášelo $1.894.44, tak že celý výtžek istý obnášel $1.924.1 1.
Z výtžku toho byly zaplaceny povinné dan z 10ti akru v obnosu $25.58
a ty nejstarší úpisy a úty, jako p. Janu Kolái $308.75, p. Mat. Vališovi

n

$360, ádu Pokroku $211.84, za cesty
a
A.
Mrázkovi
p. Spikensovi $124.43
p.
$413.
Po slavnosti pak oznámili své odstoupení ze správního výboru pp.
$148.33,

ádu Cesko-Národnímu

V. Tesa a Jos. Jakubka, na jejichž místa byli zvoleni noví pp.
Kišan a Tom. Kamiš, p. Matjka zstal ve správním výboru.

Jos.

V prosinci bylo uloženo výboru, aby ustanovil novou sazbu poplat-

k za kopání hrob rozliné

velikosti na lotech.
Bylo pak odporueno
aby za hrob veliký pro osoby od 1 2let výše ítaly se $2, za
bednu zvláš 50c, za hrob pro osobu od 6 do 12 let $1.50; za dtské
hroby do 6 let stáí $1.00.
S. P. S. p.
5. íjna byli uvedeni zástupci: od ádu Praha . 13.
Jan Brejcha za p. Vác. Tesae od Obanského ádu . 23. p. Alois
Cinkl 19. íjna od spolku v pádu ohn p. Štpán Šrámek za p. P. FiS. P. S. p. Karel Líbal.
Od
šera; 2. listopadu: od ádu íp . 41.
a pijato,

.

;

:

;

.

spol. Lyra
jí vyplacen vklad $50 bez úrok, a
16. listopadu od C. A. Sokola pp. Rufín Jirsa a
bylo tomu vyhovno.
Vác. Hopp za pp. J. Churan a Rud. Kapsu 30. list. od ádu Pokrok

došel dopis, by byl

pv.

:

;

.

.

65.

.

S. P.

S. P. S. p. Fr.

O.

p. -Vác.

Máša

ádu . 2
ádu Jungman . 20.
Podbradský . 24 . S. P. S. pp

za p. Jos. Strobla; 14. pros. od

Klíma na rok

;

od

28. pros.

Svátek od ádu Jií
Ond. Kubeš a Jan Skopec od ádu Lincoln . 52.
Soldát a Fr. Suk od ádu Vyšehrad . 48.
S. P. S.
od ádu . 9.
S. P. O. p. Jos. Raiser od ádu . 2.
Dl. Sboru p. Josef Tolar.
Výrostek od
S. P. S. p. Fr.

;

;

.

;

;

.
.

;

.

S. P. S. pp.

p.

.

Kar

Jak. Struhadlo
S. P. O. p. Jan

;

Rok 1882.

V

poslední schzi roku minulého byla ctna žádost za pomoc k

esko-amerického uilišt,

nmž

o
se mluvilo
docílení
v eské veejnosti a psalo v nkterých asopisech. Dne 11. ledna bylo
ve schzi o tom rokováno a konen bylo pijato usnesení v
na žádost tu, že Národnímu Hbitovu jest nemožno úastniti se podobných podnik co Sboru, ale jednotliví lenové jeho že dle možnosti se
pihlásí, kdyby se na tom pracovalo dále.
S. P. S.
Noví zástupci uvedeni od ádu Jií Podbradský . 24.
od ádu
p. Jakub erný od lóže Ottokar Ryt. Pyt. p. Kašpar erný
Praha p. Jak. Koupal od Tl. Jed. Sokol pp. J. V. Matjka a Fr. Mencl
od
A. Sokola pp. Ruf. Jirsa a Vác. Hopp; od Sboru v pádu ohn

odpov

:

;

.

p. Jos. Cinkl.

.
;

;

;
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Sád Osvta .
sirotci

27.

. S. P. S. požádal písemn za vyplaceni jejich

pjky $300, kteráž po vypršeni lhty byla vyplacena.

25. ledna uvedeni byli od ádu
coln pp. Kar. Soldát a Fr. Suk.

Vrnost

p. Vil.

Yogel ; od rádu Lin-

8. února pijata pjka $200 od lóže Palacký . 630 I. O. O. F., a
$200 od lóže Otokar Rytí Pytli. Uvedeni zástupci od rádu Ríp p.
F. Lahvic 22. února od rádu Vrnost p. Fr. Fišer ; od rádu . 2.
S.
P. O. p. Mart. Jenšik od Tl. Tl. Jed. Sokol p. Ed. ezanka.

.

;

;

8. bezna bylo pedneseno, že jarní dobou jsou cesty vedoucí ku hbitovu velmi nesjízdné a že jest nevyhnutelno, aby se
na nich uinily njaké opravy, sice že by se povozy na hbitov
dostati nemohly.
L~sneseno, aby byla požádána obec Jeffersonská, by
cesty opraviti nechala, k emuž že jest Xár. Hbitov ochoten njakou
ástkou pispti. Zástupci uvedeni od ádu Vrnost pp. Ant. Uhlí a
Jos. Spousta ; od ádu Praha p. F. Dvoák za p. J. Jakubku ; 5. dubna
pp. Mat. Shánl a Vojt, Janeek od ádu Osvta.
:

V následující schzi sdlil pedseda p. Matoušek odpov obecni
rady v Jefersonu. že tato chce dáti cestu opraviti, když Xár. Hbito\
ponese tetinu výloh na to. I byl znovuzvolen výbor z pp. Matouška
a Hudka, aby ped obecní radou v Jeffersonu vyjednávali o mírnjší
podmínky pro Hbitov. Výbor tento vykonal potebné cesty do Jeffersonu zdarma, zaež mu byl protokoln vysloven dík. Rada v Jeferson slíbila, že jakmile bude míti rozpoet na cesty hotový, sdlí o
Xár. Hbitovu. Rozpoet tento byl pedložen až ve schzi 14.
ervna a obnášel $900.50 a Sbor usnesl, že když nelze jinak slevení nižádného domoci se. že povolí na to tetinu svou, $300.17, jakmile budou cesty ádn opraveny.
Pak zapoalo se zase jednati o docílení studn a erpadla pro
hbitov tak velice potebné. Bylo to odporueno výboru, avšak ten
nemohl dojíti k nižádnému dohodnutí se dlouho, nebo se obával vysokých výloh. Odporuované vtrní erpadlo mlo státi $150. Konebylo 19. dubna usneseno, aby se zatím poídila studn s erpadlem
Fieldovým. LTvedeni noví zástupci od lóže Palacký p. Jos. Baše od
ádu Xár. . 58. S. P. S. p. Kar. D. Lusk od ádu Rovnost p. Fr.
S. P. O.
Fišer od lóže Ottokar p. J. Vodika od ádu Václav . 23.
p. Fr. Xovák 3. kvtna od ádu Pokrok p. Kar. Jankovský.

nm

n

:

;

.

.

;

;

;

.

;

Pátá výroní schze.

Dne

výroní schze a tu

se zase roko-

delším rokování o tom bylo usneseno, aby Sbor zstal

pi dívjším

3.

kvtna 1882 odbývala

se

valo o platu vykázaném hlavním úadníkm. Dopsal ád Pokrok
Sboru, že nesouhlasí s tím, aby se tajemníku, úetnímu a pokladníku
platilo njaké služné, ponvadž se ješt nalezne dosti tch obtavých
•len, kteí budou služby ty konati zdarma s ochotou a správn. Po
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usnesení, aby se totiž
posledn povoleno.

Výroní

volba

jmenovaným

úadníkm

úadník mla

námstek

platilo služného,

následující výsledek:

co bylo

Pedseda

p.

Vác. Topinka, tajemník Emanuel A. Haase, úetní p. Prokop Hudek, pokladník p. Ant. Kouba, a správní výbor
pp. Tomáš Kamiš, Fr. Fišer a Jos. Vodika.
Celoroní zpráva úetníkova vykazuje následující položky:

Jos. Matoušek,

Píjem

:

V

pokladn

z

p.

roku minulého

$ 375.75

Pijato pjek
vráceno od pí. Šimkové
za loty na hbitov

400.00
17-27

2031.50
847.50

za kopání hrob
za dan na cesty
píjem ze slavnosti

3050
1924. 11

Chrnem
Výdej

S5626.13

Splátky jistin a úrok
služné hrobníkovi
za upravení cest

:

rozliná vydání

S3538.73
35 5 .00
92Q-73
509.S0

Úhrnem

$5324.26

bhem roku tohoto 84 za $2.760:
bylo 491 dluh splaceno $2.830 dluhy jednotlivcm
obnášejí ješt jen $225 a sborm $5.350: Sbor má za loty k pohledávání ješt $1.535 a za dan z cest $130.50.
Pohebních míst bylo prodáno

mrtvol

pohbeno

;

;

Nová práce v roce 1882.

ml

te na péi pedevším postarati se o nov v
Správní výbor
a sice bylo uzaveno, aby byl koupen
ptidrátový.
17. kvtna oznámil Obanský ád . 7. o svém rozpadnutí a požádal o navrácení své vkladné ástky $50.
Sbor však usnesl, že nemže
žádosti té vyhovti, ponvadž dle stanov a smlouvy byla pjka
na na pt rok a že teprv po vypršení lhty té bude moci pjku tu navrátiti.
následující schzi požádal esko Dl. ád za navrácení jeho
pjky, avšak i jemu bylo stejn odpovdno, že totiž až po vypršení
lhty pti rok bude se moci tak uiniti. Noví zástupci uvedeni od

drátný

plot

uin

V

:

ádu Vrnost p. Flor. Otradovský od ádu Jungman
od ádu . 2. . S. P. O. p. Jan Pavel.
;

kvtna

p. Jos.

Rže

;

navrhl p. Karel Lusk, aby se zakoupil pro vížku nad
zvonek, jako jest to na jiných hbitovech.
Návrh byl pijat a správnímu výboru bylo uloženo, aby se o
to postaral.
Za msíc byl zvon 300 liber tžký v objemu 17 palc kou31.

hbitovní branou

pimený
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Uveden od ádu

pen za $5 a na patiné místo dodán.
S. P. S. p. Jan Hanza.

C.

Dl. . 73

.

Výbor Ob. ádu . 9. požádal písemn vkladné $50 nazpt. Po
delším rokování Sbor usnesl, aby ástka ta zstala zadržena do vypršení
lhty pti rok.

V

ervnu došla od sboru pro ochranu eských pisthovalc žánjakou podporu, k emuž bylo odpovdno, že nelzeXárodnímu
Hbitovu tak uiniti, ponvadž on dle svého charteru nemže se súast-

dost za

na podobných podnicích.
Od obce Jeffersonské byl pak objednán policejní strážce pro letní
dobu, by tam udržoval poádek a chránil majetek ped poškozováním.

niti

Obec splnomocnila hrobníka, p. Lahvice, by
ml právo zatýkati rušitele poádku.

tu službu

platn zastával

a

Výroní slavnost v

1882.

nebo pršelo od rána a mnohému
chu podívati se z msta do pírody za píinou dešt a bláta.
Nicmén bylo naplnno pece 39 železniních voz hosty a prvod
Tentokráte se slavnost nezdaila,

zašla

vedením Slovanské kapely ízené p. J. Koulou. Ze nebylo
obecenstvo tentokráte uspokojeno, jako vždy jindy, byla vina jen povtrnosti nepíznivé, a každý se poal tšiti na slavnost budoucí, aby si

bral se

to

pak nahradil.

ervna oznámil písemn

p. Yác. Smídl podkování své ze zaod
9., vrátil
stupitelství
bývalého
stanovy a prohlásil záruky jím dané za neplatné. Bylo mu vyhovno.
Noví zástupci uvedeni 14. ervna: od ádu Praha p. Jos. Chaloupka;
od
A. Sokola p. Fr. Kašpar; od Ob. ádu . 2. p. Jos. Kubal 12.
ervence od ádu Jií Podbradský pánové Josef Popelka a J. Šíma
od spolku esko-Krejovského pan Jan Chochola 26. ervence od
ádu Jungman pan František íha od ádu Vyšehrad pan Josef Mandl
od ádu Oban9. srpna od ádu Praha pan František Gerhard
ského . 2. p. Jos. Plachelka 6. záí od ádu Pravda p. Jií B. Xikodem
od Ob. ádu p. Vác. Puc 20. záí od
Ostrostelc p. Fr. Pavlíek.
20. záí zaslal ád Lincoln . 52. C. S. P. S. pozvání k výronímu
plesu na 30. záí poádanému ve prospch postavení všeobecného
pomníku na Xár. Hbitov. Pijato.
14.

ádu Obanského .

.

;

;

;

;

;

;

;

;

.

;

Další práce v 1882.
30.

výtžek

záí poádal
byl

ád

Lincoln

.

uren ku zbudování

hbitov,

což bylo Sboru

52.

. S. P.

S.

ples.

jehož istý

pomníku národního na

ádn

oznámeno

a schváleno.

Vý-

doby uložen na úroky, aby se mohl
vyzvednouti ,až ho bude k zmínnému úelu zapotebí.
6. záí byl zase jednou uinn pokus od tch len, kteí si páli
penésti správu Národního Hbitova do Plzn. P. Otradovec podal

tžek

ten obnášel $100 a jest

od

té

49

schze na

návrh, by se
I

ulicí.

.

dále odbývaly v místnosti

A.

S.

Školy na

i8«

byl na to zvolen trojlenný výbor,

by záležitost tu vyšetil a poZpráva ta znla, že v jmenované

schzi zprávu.
k dostání bez topení za 50c. a s vytápním
místnost
jest
za 75c. za jednu schzi. Bylo pak o tom podrobnji rokováno, avšak
nebylo to ješt schváleno, nýbrž ponechalo se odbývání schzí na dále
v Tl. Jednot Sokol.
dal o

tom v

škole

ádové

nejbližší

4. íjna pednesl pedseda Sboru, že kolují o správ Národního
hbitova urážlivé povsti roztrušované hrobaem p. Lahvicem ohledn
nedoplatk na loty a peplácení prací vykonaných na cestách hbitov-

ních, atd.

a

pesvdil

I

byl zvolen trojlenný výbor, aby vyšetil stížnost tuto

se, zdali jest

na tom

nco

pravdivého.

nic podstatného nalézti a vypátrati a tak byla

vc

nemohl
ponechána za-

Výbor
ta

ale

pomenutí.
18. íjna požádal p. Jos. Dostal za dosvdení od Sboru N. H. pro
nalézá v úplném poádku.
jeho Sbor, že se v
Bylo pak uloženo
tajemníku, by vyhotovil listinu dvry Sboru v p. Jos. Dostala a jeho
správné a poctivé jednání ve Sboru a bylo mu to dodáno.
Téhož dne bylo pijato usnesení, že nižádná mrtvola osoby na
neštovice zemelé nemá býti na hbitov pochována.
1. listopadu vzdal se p. A. Kouba úadu pokladníka a na jeho místo byl zvolen p. Jos. Baše také p. Prokop Hudek podkoval se z úadu úetního a na jeho místo byl zvolen p. Jií Xikodem. O lenu
Vác. Klímovi pak bylo uloženo tajemníku, by dopsal Obanskému ádu

nm

;

. 2., že jest tento jeho zástupce vyvržen
Hbitova pro neestné

ze Sboru Xárodního

a hanebné jednání ve veejnosti

vi tajemníku

a celému Sboru.
15. listopadu byl len p. Karel D. Lusk, právník, ustanoven ku
vykonávání potebných prací notáských a tu mu byly odevzdány
všechny listiny právní od Sboru k uschování. Taktéž byli zvoleni pp.
Jos. Matoušek, K. D. Lusk, Jos. Fuík a Jií Xikodem na výbor ku
pracování spolkových stanov, by opravy žádoucí
sestavili a Sboru pedložili.
Opravy tyto byly pedloženy výborem
až 21. února následujícího roku a byly po trojím tení ve tech po sob
Xa to se
sledujících schzích 21. bezna pijaty za lánky stanov.

pe

p.

Lusk podkoval

ze lenství Sboru.

Xoví zástupci uvedení 27. prosince: od ádu Vyšehrad pp. Fr.
Capouch a Jan Mencl od ádu Lincoln pp. Mart. Kucha a Fr. Davídek od ádu Jungman pp. Jos. Režný a Fr. íha od ádu Praha pp.
Fr. Svatoš a Jos. Soukup od Sp.
Krejovského p. Tom. Kosatka
od Mor. Slov. Podp. Sp. p. Jakub Pepejchal.
;

:

;

;

.

;

Rok 1883.
10. ledna 1883 oznámil ád Vrnost Sboru, že zvolili za svého zástupce do Sboru p. Fr. Mencla, kterýž už zastupoval zde jiný spolek

:

bylo jim odepsáno, že nemožno pijmouti jejich volbu, ponvadž
stanov nemže jeden zástupce zastupovati dva neb více spolk, a
-díž byl ád požádán, by zvolil zástupce jiného.
Uvedeni od ádu
krok pp. Fr. Ring a Ant. Fiala od ádu
Národ. p. Jos. Dostal

.

;

-Ob. ádu .
3. J.

2. p.

Jan Beran

;

od Sb.

.

Ostrostelc

pp. Fr.

dle
tu-

Po-

od
Pavliek
;

Krása.

Šestá výroní schze.
kvtna
2.
1883 odbývala se šestá výroní schze Sboru spojená
s volbou úadník a poádáním knih a út.
Pedseda p. Jos. MaZa úadníky na budoucí rok byli zvoleni
toušek, námstek p. Fr. Mencl, tajemník Emanuel A. Haase, úetník
:

p.

p. Jos. Baše a správní výbor pp. Fr. Hess,
Správcem hbitova zstal na dále ochotn
Dle výkazu knih obnášely za minulý rok píjmy Sboru

Jií Nikodém, pokladník

Jos. Dostal a Jos. Cinkl.

p. J. V. Beneš.
$5.122.12 a výdaje $4.493.91.

18. dubna byla podána Sboru listina vypracovaná právníkem p.
K. D. Luskem stran prodeje lotu na Nár. Hbitov, v níž jest uren
as, kdy má býti lot zaplacen a v pípadu nezaplacení má pipadnouti
opt Sboru Nár. Hbitova.
16. kvtna bylo uloženo správnímu výboru, aby opatil pro Sbor
ohnivzdornou pokladnu, v níž by se mohly ukládati v bezpeí sborové knihy, spisy a listiny. V následující schzi oznámil výbor,
I bylo mu uloženo, aby
že mže dobrou pokladnu obdržeti za $180.
a
dal
na
ní
Sboru
a
rok
založení jeho.
ji koupil
napsati jméno
slavnost byla položena na 29. ervence a konány pilné pípravy k jejímu uspoádání.
25. ervence bylo ve schzi oznámeno, že p. J. Šteffek, hodiná,
daroval pro úadní místnost na hbitov pkné h o d n y a bratí
Hubkové pkný obraz. Bylo obé s díkem pijato.

Výroní

i

istý výnos

slavnosti letošní obnášel $1.897.95.

pjky

povoleno vyplatiti z pokladny
súastnných spolk s úroky, a tak se vyplatilo na usnesení toto
celkem $1.704.53.
22. srpna bylo

i

íjna byl za odstouplého a do Wisconsinu se odsthovavšího
Baše volen nový pokladník a sice zvolen nazatím p. Vác. Topinka a spolková pokladna byla umístna v závodu p. Jos. Matouška.
12. prosince bylo povoleno z pokladny
škole
na Bunker ulici $tco a na 18. ulici také $100 za souhlasu všech zástupc. Zárove bylo usneseno, aby se služné úetníku zvýšilo pro
bžící plletí pro vtši jeho práce na $25.
Plletní úty od 2. kvtna do 19. záí T883 obnášely: píjem
3.

p. Jos.

píspvku

$3.991.36, výdej $2.262.54 a

pebytek v pokladn
:

p.

$1.728.82.

Noví údové Sboru uvedeni byli letos
24. ledna od ádu Vrnost
Mat. Dušek 7. února od ádu Jií Podbradský pp. Ant. Kubeš a
;

5i

.

Ostrostelc p. Norbert Kenek; od
Jan Pávek; 21. února od Sb.
rádu Vyšehrad p. Vác. Matas 4. dubna od Tl. Jednoty Sokol pp. Fr.
Mencl a E. A. Haase 18. dubna od ádu Jungman p. Ant. Dundl,
od rádu íp p. Jan Peroutka od lóže Palacký p. Jos. Matoušek 2.
kvtna od lóže Ottokar Ryt. Pythia p. Kašpar erný; 16. kvtna od
ádu Rovnost p. F. C. Matásek od Sp. v pádu ohn pp. Jos. Cinkl a V.
Topinka 27. ervna od Sb.
Krejovského p. Martin Ludvík od
Mor. Slov. Podp. Sp. p. Ferd. Reis od ádu
Nár. p. Ant. Potek
11. ervence od Sp. Mor. Slov. Podp. p. Václav Kouba; od Sp.
Ostrostelc p. Vác.
Krejovského p. Jos. Tomek; 19. záí od Sb.
j)rz od ádu Pokrok p. Václav Seyk 3. íjna od ádu Vyšehrad p. Jan
Pecha od lóže Palacký p. Jos. Kostner 26. prosince od ádu Lincoln
pp. Fr. Bílek a Fr. Pancner od ádu Jií Podbradský pp. Ant. Kubeš
a Fr. Zimanzl od Sp.
Krejovského p. AI. Straka.
;

;

;

;

;

.

;

;

.

;

;

.

.

;

;

;

;

;

.

;

Rok 1884.

skc

V

na
tomto roce zapoaly dležité
práce cesta
i
ped hbitovem a ty vyžadovaly mnoho pozornosti, práce
a starosti pro výbor.
Již v beznu se poalo se vší opatrností pracovati, aby dílo bylo co nejdokonalejší, a aby se neplatilo více, nežli za

hbitov

skuten

práce

Také
p

r

o

f

K

.

Hbitova

stojí.

pihlásil se
1 á c e 1 a
na

Sbor

pro

zbudování

pomníku

hbitov, žádaje za spolupsobení Národního

tam poslán zástupce p. V. Topinka, by se dohodování
Sbory rychleji mohlo vésti. Sbor usnesl se, že pro podnik ten vnuje místo na hlavním kole v nové sekci.
od
9. ledna uvedeni noví zástupci od ádu Osvta p. Ant. Reek
ádu Vyšehrad p. Jan esal od ádu Praha pp. Fr. Tesa a Jan
mezi

a byl

obma

;

;

Kostka.

února byla zakoupena pro hbitov hrobníkova stude za $35.
dubna bylo usneseno, aby se zvýšilo s už n é sborových
úadník a sice, aby pedseda obdržel za své práce roní náhrady $30,
tajemník $50, úetní $100, pokladník $30, správní výbor za každou
cestu na hbitov $3 a hrobník
$40.
30. dubna bylo povoleno žádosti obana Pálka, jenž vyhoev pišel
o všechno o práci a jednoho lena rodiny úmrtím, aby se mu vrátilo
$5 složených za hrob. 4. kvtna usneseno, že z budoucího výtžku
výroní slavnosti bude istá polovina rozdlena mezi ti
národní úely, a sice na pomník Klácelv $100, a ostatek školám v 6. a 8. ward. Nové škole ve 14. ward, bude-li zdárn pokraovati, slíbena také njaká podpora. Polovika ostane Sboru hbitov20.

16.

1

msín

i

nímu.
2.

dubna uvedeni

Hauer od

Sp.

;

Vojt. Šilhá

;

od

.

byli noví zástupci

Krejovského

ádu

Václav C.

od Sp. Mor.
Dvoák od

p. Jos.
S. P. O. p. J.

;

Hlávka.

SI.

Podp.

p. Fr.

ádu Vrnost

p.
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Rokovalo

zavedení

se o

telefonu

na Nár. Hbitov,

mu bylo sdleno
p.
v hlavním iditelství, že by to stálo $1.000, a za každou zprávu podanou
na hbitov by se platilo po 25c. Ponecháno správnímu výboru k dala tu

len správního výboru

šímu vyšetení,

by to bylo

zdali

Dostal oznámil, že

lze docíliti lacinji.

dubna oznámil výbor, že telefonická spolenost žádá za zavedení a používání telefonu na hbitov ron $400, za kteréž peníze by
Sbor obdržel 4 lístky za $1, jimiž by se pi telefonování platilo. Bylo
16.

to odloženo

na neurito.

Uveden byl zástupce od ádu Obanského . 2. p. Ant. Sedláek.
30. dubna uvedeni od lóže Ottokar p. Jan Liška a od ádu Rovnost

p. Jos.

A. Smejkal.

Ve výroní schzi

14.

kvtna

byli zvoleni následující

úadníci na budoucí rok
Pedseda Jos. Matoušek, námstek Fr.
Mencl, tajemník Eman. A. Haase, úetní Jií Nikodém, pokladník Vác.
Topinka, správní výbor pp. Fr. Haase, Jos. Kostner a Jos. Cinkl poetní výbor pp. Fr. Ring, Fr. Tesa a Jan Kotek p. J. V. Beneš
správce Nár. Hbitova.
Bylo pijato také usnesení, aby se loty na hbitov prodávaly jen
jednotlivým osobám a nikoli spolenostem, aby pestaly nesnáze s vybíráním poplatk za
povinných.
Výkaz pokladny za tento plrok od 14. list. 1883 do 30. dubna 1884
:

;

;

n

vykazoval

V

píjm $2.175.08, výdej $1.313.26 a v pokladn pak $861.82.

se vyjednávati zase s radou msta JefFersonu
o spravení cesty od nádraží ku hbitovu a nabízena jí tetina výloh na
to.
Uvedeni zástupci od ádu Osvta p. Ant. Brom od Sp.
OstroDl.
stelc p. V. Roušek od ádu Jungman p. V. ervený od ádu
Hanza
ádu
Vrnost
Ant.
Uhlí.
od
p. Jan
p.

ervnu poalo

.

;

;

.

;

;

Pro slavnost, pi níž se ml klásti základní kámen pomníku prof.
Klácela, uloženo zástupcm, aby požádali dotené své sbory o zaslání
památných listin do základního kamene a p. Frank B. Zdrbek byl požádán za slavnostního eníka.
Pracovalo se nyní také na pravidlech pro zakládání pomník a ohrad a následující pravidla byla schválena i pijata
"Veškeré základy pomník a ohrad musí býti z kamene a cementu.
Štrkové základy se nedovolují, any nedostaují k úelm, a musí býti
:

rozmr a velikosti práce. (Udává se pak, kolik stop
Vemusí
míti základ pro každý pomník dle jeho velikosti.)
hloubky
škeré ohrady musí spoívati na základ tí stop. Stavitel hbitovní
práce nesmí déle, nežli 24 hodiny nechati stavivo neb vyházenou zemi
ze základ ležeti na cestách neb lotech, neb na kterémkoli jiném míst, sice by musel hrobnik na útraty stavitele vci ty odkliditi. V nedli nesmí býti nikomu dovoleno na hbitov stavební práce konati."
položeny dle
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Pravidla tato butež tištna v anglickém eském jazyce a hrobník je
dodá každému staviteli na hbitov práci njakou konajícímu.
Usneseno také, že jest písn zakázáno trhati kvtiny na lotech
a hrobech, bhati po nich, vybírati ptáky, házeti kamením po nich neb
líením na n. Neuposlechnuvši budou v celém dosahu zákonu stíháni
i

správním výborem.

V

msících ervnu a ervenci byla prohloubena stoka ped hbitovem, aby zjednán byl lepší odpad vody ze hbitova; však proti bývalému domku hrobníkovu byla prohloubena pes svah pílišn, že pokaždé, když pišla voda s hoejší strany, vymílala píkop, ímž se stával rozšíenjším.
Odporuovalo se položení drnu po stranách, by se
vy mí láni zabránilo, ale nedošlo na to. Až v 1888 byly v
položeny
hlinné roury, píkop vyplnn byl zemí a zasázeny tam stromy, které
tvoí nynjší krásné stromoadí.
Výroní slavnost 27. ervence byla tento rok neobyejn
skvlou, nebo bylo s ní spojeno kladení základního kamene pro p o -

nm

mník prof. Klá cela,
nní Svobodné Obce v Chicagu

kterýžto pomník byl výsledkem piia pak všech ostatních svobodomyslných

spolk,, které utvoily zvláštní sbor na zbudování pomníku toho a sebrání píspvk k úelu tomu.
Prvod slavnostní byl velkolepý a ukázal, jak mocné jsou svobodomyslné spolky ve mst, když v tak et-

ném potu

se dostaví

na veejnost a vyrukují

s prapory, odznaky
nádraží vedený sestavil se
do kruhu kolem pomníku budoucího, kdež bylo postaveno zatímní
slavnostní
v níž slavil svornost
eništ, a Frank B. Zdrbek

a hudbami svými.

Na hbitov prvod od

ml

e,

ech,

a úinlivost svobodomyslných spolk i jednotlivých
kteí v tak
krátké dob zbudovali tak krásný hbitov piinním poctivým a nezištným, a vedou jej tak správn a poctiv ku zdaru jeho budoucímu. Za

podnik tak pokroilý a jest bez dluh již, jichž
velikou ástku. Dnes že se zakládá první zde národní pomník
zasloužilému velikánu, uiteli a buditeli národa eského ku svobodomyslnosti, osvojenosti a nemýlenství, prof. Ladimíru Klácelovi, k nšest let jest veliký tento

ml

probudilý ech cítí vdnost a úctu. Žil mezi námi, pracoval pro nás neúnavn ve svém stáí, zakusil tžkých ran mezi námi
a pronásledování osudem, a zemel ve stedu
Jménem Svobodné Obce a všech spolk, kteí se na budování pomníku úastní dkoval Sboru Nár. Hbitova a všem spolkm i pispívatelm, i dnešním
oslavovatelm Klácelovým. Do základního kamene byly položeny
od všech pítomných spolk památní vci a pípisy. Po slavnosti ná-

muž každý

ech.

sledovala volná zábava v zahrad p. Karáska.
jakou nehodou se železniního vozu Jan
S. P. S. a byv pejet, byl usmrcen.

.

Pi
že istv

slavnosti této obnášel

výnos byl $2.122.82.

Cestou zpt spadl

ástka,

n-

len ádu

píjem $4.050.79. výdej $1.937.98. tak
Z toho bylo dle uinného slibu vnjvá-
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no $500 škole eské na
škole na severozápadní

vdov

Ann

škole eské na Bunker ulici také $500,
stran $100, na pomník Klácelv $100 a $100

18. ulici,

ástkové a její dítkám.
už
lze pozorovati, že bude rozloha Národního Hbitova
Nyní bylo
brzo zabraná a bylo tedy usneseno, aby se výbor staral o tu, jak by
mohl pikoupiti dalších 10 akr pudy okolní za pimen, u cenu.
pí.

26. listopadu bylo z pokladny pebytených $2.000 zapjeno p.
V. Topinkoví na pt ze sta úrok pro dobu neuritou.
Plletní výkaz pokladníka Sboru znl, že píjem obnášel od 4.
kvtna do 29. íjna 1884 úhrnem $5.288.53, výdej $3.054.^3 a pebytku v pokladn bylo $2.233.80.
i

Od ádu Jií Podbradský
7. ledna uvedeni byli noví zástupci
pp. Kar. Kerner a Fr. Hrejza; od ádu Vrnost p. Jan Jabrek; od
ádu Vyšehrad pp. Ant. Hradený a Jan Menel od ádu Kíp p. J. A.
:

;

Krejovského Sboru p. Jan Zavadil; od Ob. ádu . 2.
p. Ant. Sedláek od Ob. ádu Václav p. Mat. Hanzlík od ádu Jungman p. Ant. Hora od ádu Lincoln p. Tom. Kosatka od Sp. C. Ostrostelc p. Ludvík Jelínek; 21. ledna od ádu Jií Podbradský p.
Bedich Porges.
Schleis; od C.

;

;

;

;

Rok 1885.
února požádal Sbor Vlasta dopisem k Nár. Hbitovu za podporu
zamýšleného podniku, zbudování totiž sirotince eského. Odna to byla uinna, že sám Sbor skládající se ze zástupc jiných
Sbor k úelm hbitovním poslaných, nemže nic podobného podnikati, ale kdyžby podnik vstoupil v život, že jej bude moci podporovati
4.

jejich

pov

co národní podnik.
18. února uvedeni byli zástupci:
Od ádu C. Dl. p. Mat. Skala;
téže schzi bylo jednáno o zavedení
od ádu
Nár. p. Frank Fenc).

.

V

památní knihy neb djin N. H. a zvoleni k tomu pp. Jos. Matoušek,
Fr. Fencl a Tom. Kosatka.
t.

dubna byla podána ve schzi žádost ku Sboru, ab> nebyly pi-

jímány žádné další spolky do Sboru hbitovního, ponvadž úel toho nyní už nevyžaduje a pak se tím jen jednán' sboru proRokovalo se o tom a po tetím tení návrhu bylo
tahuje i ztžuje.
pikroeno k hlasování. Návrh byl zamítnut a zstalo platné
dívjší ustanovení, že se mže na dále pihlásiti každý eskv spolek,
jenž by si pál k úelm národního hbitova pracovati s ostatními.
i

ád

G a r f e d . 90. C. S. P. S. za
Ve schzi pihlásil se
lena Sboru s vkladným $50, kteréž byly však vráceny, jelikož Sbor
peníze nepotebuje, a ád byl pijat za lena se zástupci pp Jos. Sillerem a Jos. Kozojedem. 15. dubna uveden byl od lóže Palacký rásrupee
Matoušek na 2 roky.
]>. Jos.
i

1
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Sbor musel také vyizovati nkteré
na lena Sboru

p.

J.

Jedna byla žaloba
pomluvy o Sboru. Byv

stížnosti.

Cinkla, že roztrušuje

pedsedou, aby odvodnil, co vyprávl ped svdky, omlouval se tím, že byl kiv zpraven, a po obdrženém vysvtlení od
pedsedy všechno odvolal, co byl proti Sboru ekl.
prodávaly loty v nové
29. dubna bylo usneseno, aby se
tedy vyzván

sekci u hlavní cesty po $60, u postranních cest po $50, a pi úzkých cestách po §40; loty rohové o $1 dráže.
loty kolem pomníku KláVrnost . 8. C. S. i'. S. zaslal dopis, aby nebylo
celova po $100.

tyi

ád

zabraováno pístupu spolkm ke Sboru Nár. Hbitova,
Uveden byl P. Em. A. Haase.

toho pály.
13.

které by

si

:

kvtna

byla odbývána

byli zvoleni následující

valná

schze Sboru

úadníci na budoucí rok

Pedseda

:

a tu
p.

Jos.

Matoušek, námstek p. Fr. Kašpar, tajemník p. Fr. Ring, úetník p.
Jií Nikodém, pokladník p. Vác. Topinka, správní výbor pp. Jos. Kostner, E. A. Haase a Jan Kotek správce hbitova p. Jan Beneš poetní
výbor pp. Fr. Tesa, Lud. Zavadil a Jan Kotek.
Usneseno také, aby se postavil prostranný sk e n n k ku pstování kvtin a aby byly pokusy uinny o vyhubení mravenišat na
hbitov, pjde-li to horkou vodou, k emuž byl koupen zvláštní kotel.
Od ádu Rovnost p. Ludvík Zavadil od ádu Jií
Zástupci uvedeni
Podbradský p. Jan Vondra 2,7. kvtna od ádu Pokrok p. Fr. Sikyta
od ádu Jií Podbradský p. Hynek Polanka.
24. ervna uvedeni byli zástupci Od ádu Vyšehrad p. Fr. Hloucal za p. Hradeného od u. A. Sokola p. Jos. Hladovec za p. M. Sueslanda 8. ervence od lóže Ottokar R. P. p. Jan Bláha za p. K. erného
ád eská Koruna pihlásil se o lenství s ástkou $50 na neuritou dobu a zvolil zástupce své pp. Fr. Hošnu a Jos. Krause; 5. srpna uveden
od Ob. ádu . 2. p. Mart. Jenšík, 19. srpna od ádu
Dln. p. Fr.
;

;

1

í

:

;

;

;

:

;

;

;

.

Pech za

p.

M.

Skálu.

5. srpna oznámil Sbor pro pomník prof. Klácela, že dokonil sbírky na pomník a sebral $638.05, a jelikož cena pomníku jest smluvena
na $800, žádá se Sbor Nár. Hbitova o píspvek $161.95 k doplacení
pomníku. Bylo to slíbeno a usneseno, aby schodek ten na pomník
byl kryt z pokladny, bude-li nalezen pomník v poádku, nebo bude
náležeti Sboru a jeho majetku.
Uloženo zárove správci hbitova,
On tak uinil a v náp. Benešovi, aby práci na pomníku vyšetil.
sledující schzi oznámil, že jest na pomníku více materiálu a práce,
nežli v samé smlouv ujednáno bylo, ale spodní ást poprsí že musí
býti opravena, což socha p. Fr. Hess, stavitel pomníku, slíbil, že do

30

dn

spraví.

Pomník

Sborový právník

zákonu ve
a sice

:

p.

byl tedy pijat.

K. D. Lusk podal Sboru znní nov pijatého
o hbitovech ve státu Illivoisu.

snmu

56
i.
Kdokoli by na hbitov nco poškodil, aneb by tu vystelil,
aneb by pestoupil pravidla neb zákony hbitovního spolku, mže býti
pokutován nemén nežli $5 a ne více, nežli $100 za každý pestupek.
Taková pokuta pak se má vyplatiti od soudce Sboru co náhrada za
poškození utrpné. Mimo to má Sbor právo žalovati civiln na po-

škození.

Sbor má úplné právo initi si pravidla neb zákony pro jízdu
a jiných povoz, prvod, upotebení hrobek a podobných, neelí-li to proti právm maj etniku lotu, a všechny pestupky takových
2.

koár

zákon

trestá

soud od $5 do $100 a na porot

jetník lotu na

mže

také zasedati

i

raa-

hbitov.

Riditelové mohou ustanoviti strážce neb policisty na hbitov
3.
a takový strážce má právo zatknouti a uvzniti, jako mstský policista.
Riditelové mohou uriti jistý obnos penz z ástky utržené za
4.

má uložiti zvlášt na dobrou hypotéku s doplynou peníze na okrašlování hbitova a lotu,
a ze zálohy takové neplatí se žádná da. Též mže Sbor držeti peníze
jednotlivc, které jsou odkázány k tomu, by jisté místnosti na hbitov
loty, kterážto

brým úrokem,

záloha se
z

nhož

byly okrašlovány.
Slavnost hbitovní se odbývala tentokráte zase zdaile a pi té se
pijalo $3.310.31, vydalo $1.784.82 a istý výnos z ní obnášel tedy
$1.525.49.

Slavnost

odbývala se 26. ervence a byla slouena
K 1 á c e 1 a na staré ásti
pro f
kdež
mu
Sbor
Nár.
Hbitova
vnoval
hbitova,
pkné místo v kruhu
a
nedaleko
od
Slavnost
povýšeném
brány.
byla dojemnou, nebo dostavilo se mnoho pamtník prof. Klácela, když ješt v Chicagu dlel
a mezi námi zde pracoval co starý a ušlechtilý kmet. Všichni svobodomyslní ctí jej a dostavili se k oslavení pomníku jeho, jenž postaven byl
s

letošní

odhalením pomníku

.

Svobodnou Obcí za pispní mnoha jiných svobodomyslných spolk
a jednotlivc, kteí

hojn se úastnili dárky na pomník. Jelikož ale
národ
a msto nad úmrtím gen. U. S. Granta, velikána
práv
amerického, a všude jevil se smutek, bylo radno výboru, aby mstem
poádal prvod smutení bez hudby, a tak místo za hudebními sbory
kráely spolky za víení smuten pokrytých bubn pouze, což uinilo
truchlil

dobrý dojem ve prospch

ech.

Na hbitov rozestavily
eného eským sochaem p.

se spolky kol hotového pomníku, vytvoFr. Hessem. a
Svobodné Obce a

eník

pedseda Sboru na postavení pomníku, Frank B. Zdrbek, mel slavnostní e, pi níž jménem Svobodné Obce a spolk spolupracovavších
odevzdal pomník Národnímu Hbitovu v da a na péi. Pedseda
Nár. Hbitovu, p. Jos. Matoušek krátkou eí pomník pijal a slíbil,
Pak promluvil ješt p. Zbánek ze Cedar
že bude on vrn peovati.
ze
St.
Ant.
Paulu, který poukázal k tomu, že nejJurka
Rapids, p.
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-epší pomník postavíme každý prof. Klácelovi, když povedeme naše
dti ku pstování mateské ei. Pak bylo pedítáno 65 telegram
a pípis ze všech vtších eských osad od spolk a jednotlivc, a tak
slavnost skonena zábavou v zahrad p. Karáskov, jak obyejn.
2. záí byl výborem povolen jedné chudé eské rodin poheb dítka
jejich zadarmo a 16. záí bylo po vyšetení výboru povoleno $5 v nouzi

Uvedeni pak od lóže Ottokar K. P. p.
od ádu íp p. Jos. Košál za p. J. A.
Schleise, jenž schze hbitovní nenavštvoval 30. záí od Ob. ádu
. 2. p. Frant. Odehnal za p. A. Sedláka.
30. záí oznámil správní výbor, že p. John G. Weston zdráhá se
postavené

pí.

Marii Megšové.
p. J. Lišku

Ad. B. Chládek za

;

;

do

pístroj k vytápní, když bude sklenník postaven. Stavba sklenníku byla pak zadána staviteli p. J. V. Benešovi za $1.810 bez vytápcího stroje.
14. íjna pihlásil se Sbor Svobodné Obce . i.ku Sbo
ru hbitovnímu s vkladným $50 a poslal své zástupce pp. Viléma Píská-

postaviti sklenník dle jeho nabídky. Uvolil se zaíditi

•

ka a

Kašpara erného.

Poalo

se jednati o zavedení pravidelného zahradnictví

v a usneseno, aby se vypsaly pihlášky zahradník ve
vii

a

Gazett Polské.

na hbito-

Svornosti, Sla-

Nabídek došlo 14 eských a 3 polské.

Volba

zahradníka pak se odbyla 7. íjna v tajné schzi, kde byly všechny pihlášky peteny, podmínky všechny uváženy a konen byl zvolen p.
Leopold
jenž poslal odporuení chicagské kvtináské jednoty a dostal vtšinu hlas. Bylo o zahradníku usneseno, že jest zvolen na dva roky, ale kdyby mezi asem nevyhovoval, mže na msíní

In,

výpov býti sesazen.
sín $50, byt a palivo.
14.

práci

s

úspchem,

opatrování

v

pozstával
a

složiti

záruky $500, bude dostávati

m-

íjna oznámil Sboru Hbitova Sbor pro pomník Klácelv, že

dokonav svou

svj

Musí

z následujících

rozešel se a

vcí, a

sice

pedává

Hbitovu.

Nár.

sborové knihy a

:

pee, nkolik výtisk "Vesmrnosti"

majetek

Majetek tento
listy,

stanovy

a $38.40 na hotovosti, které se

ješt po dostavení pomníku od pispívatel sešly. Pedseda bývalého
sboru toho, Fr. B. Zdrbek, pinesl majetek ten do schze a vyslovil
pání, aby za pebývající hotové peníze byla kolem pomníku založena
zahrádka, v níž by každý rok njaká slunenice byla pstována na pa-

ml

mátku toho. že prof. Klácel kvtinu tu
velmi rád pro její pknost
a užitenost. Vše to bylo pijato a výboru odkázáno, aby vzdal sboru
onomu dík v asopisu "Svornosti". Uveden od ádu Osvta p. Fr.
Cirhan za p. V. Dušiku.
11. list.

školy a

lístky

vánoního stromku.

Ottokar K. P. pp. Fr. Kosatka a
B. Chládka.

do divadla dtmi
Uvedeni od lóže
Rothbauer za pp. J. Bláhu a A.

darováno Matici Školské $2.50 za

poádaného ve prospch

Tos.
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u. listopadu
do

28.

V

íjna 1885

stavil

píjm

úetníka vykazovala od

$3.715.64 a

výdaj

13.

kvtna

$2.874.28.

schzi byla pednesena žaloba na hrobníka Lahvice, že se
o úadnících a o celém podniku urážliv, pi emž se ješt do-

téže

vyslovil

v.

pololetní zpráva

do schze v stavu nepíetném a choval

se tu

nepoádn

a urážli-

Vc byla odkázána ptilennému výboru k vyšetení, a ten odporu-

il v následující schzi jeho propuštní. I bylo usneseno, aby se
mu dala na msíc výpov ze služby a bylo vypsáno obsazení místa
jeho jiným hrobníkem.
25. list. bylo oznámeno, že jest sklenník už dohotoven a že už jen
ješt se musí postaviti pec a rouroví k vytápní ho.
9. prosince jednalo se dále o hrobníku a tu bylo pedloženo t6 žádostí uchaze, mezi nimiž byl p. Lahvic se slibem, že bude na dále

vrn pracovati pro podnik národní.
uinnou

"Svornosti" urážku

I

bylo

V

výboru.

mu

uloženo, by odvolal ve

následující

schzi

23.

pro-

První sklenník na esko- Národ ním hbitov.
since odbývala se volba a po pti hlasováních obdržel Lahvic 20 hlas,
Dubský 18 hlas. Tak byl p
p o d r ž á n a bude

p.

.

Lahvic

te

volen každé dva roky znovu, na kterouž dobu musí podepsati
smlouvu. V téže schzi dkoval se pedseda p. Jos. Matoušek z úadu
bez udání píin, avšak když v následující schzi všichni lenové vyslovili pání, aby s nimi na dále v
zstal, podvolil se ješt pracovati

úad

dále

s

9.

nimi.

.

Ostrostelc p. Fr,
prosince byli uvedeni noví zástupci od Sb.
p. L. Jelínka; 23. pros. od ádu Jií Podbradský pp. Jan Von-

Smrt za

dra a Hyn. Polanek

od
od Sp. Mor. Slov. Podp.
;

. A.

p. Fr.

Sokola

Krátký

p.

Kar. Blažek za

p. J.

Hladovce

;

za p. Fr. Hauera.

Obec Jeffersonská oznámila 23. pros., že naveze 1000 yard štrku
na cestu Crawford ave. od Milwaukee ave. až k Nár. Hbitovu, zdali
Sbor N. H. povolí na to jednu tetinu výlohy, jako díve iníval. Nabídka bvla odmítnuta.
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Rok 1886.
6. ledna bylo Sboru oznámeno, že jsou na
už dohotoveny za výlohu $2.414.07.

hbitov všechny

cesty

Noví zástupci od ádu íp pp. Jos. Janoušek a Jan Peroutka od
Vyšehrad Jan Babor za p. J. Mencla; od ádu Pokrok p. Rud.
Vopat za p. Fr. Sikytu od ádu Václav p. Vác. Puc za p. Fr. Nováka
od Sp. v pádu ohn p. Vine. Kopecký za p. J. Cinkla 20. ledna od ádu
Lincoln p. Jan Skupa za p. Fr. Bílka.
:

;

ádu

;

;

;

20. ledna bylo oznámeno, že rozpoty na zhotovení artézské studn
jsou dohotoveny a uloženo výboru, by se postaral o její provedení.
Jelikož ale nebylo práv v pokladn penz, splnomocnil Sbor poklad
P. Frank B. Zdrtínika, aby vypjil se nco penz na 5 a pl ze sta.
bek doruil Sboru ješt $5.60 na pomník Ladimíra Klácela poslaných

dodaten

z

Texasu k úelu tomu.

Usneseno, aby lánek stanov, dle nhož hrobník bral peníze
ozdobu hrob pro sebe, byl
tak, by se peníze za to odvádly
pokladny Sboru.
3. února bylo oznámeno ve schzi, že byla uzavena smlouva
vrtání studn za cenu do 1600 stop po $1.75 stopu, do 2.000 stop

zmnn

za

do
na

po

Jakmile se nalezne dosti vody, mže se práce zastaviti.
Sboru zapjeno $500 na 5 a pl ze sta úrok.
Lóže Otakar pjila také Sboru $400 na tytéž úroky.

$1.95 stopu.

Od

—

lóže Palacký bylo

17.

února bylo sboru oznámeno, že pímluvou

hbitovu darováno

park m

p. Fr.

Fuíka

bylo

k ý cli hodn é
kvtin. Navrhovalo se pak, aby se schze odbývaly jen jednou za
msíc, avšak nebylo to uznáno za vhodné a bylo to zamítnuto. Uveden zástupce od Sb. C. Ostrostelc p. Jan Raj chart za p. Václava
Rouška.
3.

a

bezna

byla pijata

ceny toho.

z

pravidla

na

to pravidla následující

s t s

zdobení

hrob

Jsout
Ceny obkládání hrob ernou zemí a drnem u velikých hrob
do 6 stop $1, u malých do 4 stop 50c. Za zvláštní úpravu se platí
:

1.

zvlášt.
2.

Majetníci lotu jsou povinni

platiti

25c. ron.
Okrášlení hrob kvtinami

ítá

za seení trávy a udržení po-

zemku v poádku
3.

uiní co nejvkusnjší.

se co nejlevnji a úprava se
se dle pání od 50 cent

Zákazníkm vyhoví

nahoru.
4.
5.

Za veškeré kvtiny vysázené naším zahradníkem se ruí.
Za zalévání a opatrování kvtin platí se zvlášt, a sice za každý

jednotlivý hrob po 50c, a za každý další po 25c. za jedno léto.

6o

Za vysázení kvtin pivezených na národní hbitov platí se
Za polévání jich platí se zvláš dle i. 5., avšak Sbor

6.

mírná náhrada.

Hbitova

Nár.

V

7.

za

n neruí.

nedli není dovoleno konati nižádnou práci na Národním

Hbitov.
8.
Zakázky pijímají se na Nár. Hbitov ve sklenníku od zahradníka aneb dopisem k nmu. Zákazníci udejtež vždy urit jméno a
obydlí své, jakož i obnos, jaký hodlají na okrášlení vnovati.
9.
Objednávky vzkázané po tetí osob zstanou nepovšimnuty.
10.
Pi zakázce se žádá uctiv o zaplacení. Kdo platí hotov
pi objednávce, obdrží srážku 10 ze sta z obnosu svého, neb nadávek v
kvtinách v cen srážky.
Pi objednávce budiž zaplacena nejmén polovina obnosu, a
11.

koncem msíce ervence musí
Stromy a kee všech

12.

býti všechny poplatky zaplaceny.
druh se sázejí a opatrují za mírnou

cenu.

Tištná tato pravidla rozešlou se majetníkm hrob na hbitov a
ostatní se chovají ve sklenníku pro každého ku povšimnutí.
Uvedeni zástupci od ádu Garfield . 90.
S. P. S. pp. Fr. Fiala

.

a Fr. Loudi za pp.

Šollera a

Kozojeda.
bezna
oznámil
31.
pedseda ve schzi, že z porovnání cen lot v
novém oddlení s výlohami Sboru shledává, že jsou ceny píliš nízké,
aby se z nich výdaje Sboru mohly krýti. Rokování o tom bylo odloženo na pozdjší schzi.
14.

péi.

od

J.

dubna bylo usneseno, aby

potebným náiním, k emuž

s

i

J.

Uvedeni zástupci od

ádu

Jií

Podbradský

se koupil pro hbitov k
a
se najme eledín, jenž by to

ádu Rovnost

p.

p. Jos.

Jan Chvála za

p.

v

z

ml

na

A. Smejkal na 2 roky;
Polanka.

Hynka

28. dubna poslal p. F. B. Zdrbek ješt jeden došlý dolar co píspvek na pomník Klácelv. Výboru bylo uloženo, aby oznámil, že mže

obecenstvo

kupovati kvtiny od zahradníka

hbitov pro své domovy.
P. O. p.

Tom.

i

Uveden nový zástupce od ádu Václav

mimo

.

S.

Miller za p. Mat. Hanzlíka.

Výroní schze.
12. kvtna se odbývala výroní valná schze, pi níž byli zvolem
na budoucí rok následující úadníci Pedseda p. Jos. Matoušek, námstek p. Fr. Kašpar, tajemník p. Fr. Ring, úetní p. Jií Nikodém,
pokladník p. Jos. Kostner, správní výbor pp. E. A. Haase, V. Topinka
Jos. Smejkal, správce hbitova p. J. V. Beneš.
:

;i

28.

Pololetní úty pedloženy a vykazují píjm od 11. list. 1885 do
dubna 1886 $6.621.52, vydání $6.236.51, tak že pebývalo v pokladn

$385.01.

6i
26. kvtna bylo ve schzi povoleno chudé
místo pro jejího zemelého manžela zdarma.

vdov

pí.

Altmeyerové

ervna bylo usneseno, aby hrob nik
zahradník byli
pod písahu co policejní strážníci, aby
mohli každého škdce na hbitov zatknouti, když by toho byla poteba.
Uveden od . A. Sokola zástupce p. Jan Nmec za p. K. Blažka od
ádu Jungman p. Fr. Husák za p. A. Horu.
7. ervence byl pro zahradníka objednán vz se širokými obruemi
vození
po hbitov. Správní výbor pak pedložil Sboru odhadnuti
pro
i

9.

vzati v Jeffersonu

;

všeho majetku hbitovního, jak

je byl

bedliv

sestavil a to bylo schvá'

léno a uloženo.

Správní výbor podal seznam a odhadnutí veškerého majetku Nár.

Hbitova v cen mírn odhadnuté

Oznámeno

také, že
1.610
stop.
Vyjest hotova, majíc hloubky

stude

artézská

$62.276.80.

dává silný proud vody.

od ádu Jungman p. Rudolf Fortner
ádu Ob. . 2. p. Vác. Klíma za p. Frant.

Uvedeni

za

byli noví zástupci
p. Jos. erveného, a od

Dohnala.
21.
.

Fr.

6 6.

ervence pihlásil

.

Kuabu

S.

P.

S.

s

se

ku Sboru

ád

vkladným $50 a

Jií Washington

poslal své první zástupce pp.

a Ant. Kryzana.

srpna došlo pozvání od hbitovního výboru z B r a i d vv o o d
ku slavnosti otevení národního hbitova na 23. srpna a Sbor
usnesl se, že tam vyšle dva zástupce své, a sice pp. Fr.
Hessa, aVilima Pískáka. Uveden zástupce od C. Ostrostelc p. Kar.
Kopiva za p. J. Raicharta; 15. záí od Svobodné Obce p. Jos. Bráza
za p. K. erného.
18.

,

111.

Výroní

slavnost

odbývala se v nedli 25. ervence.

Ve-

likolepý a malebný byl prvod spolk všech mstem k nádraží s prapory jejich a hudbami pod vedením slavnostního maršála p. Eduarda

úad ten, jejž vždy díve zastával kapitán pan
Prokop Hudek, dokud byl na živu. Slavnost se odbyla bez nejmenší
výtržnosti a v poádku, jakož i bez vší nehody pi doprav. Druhý den
pinesl Inter Oceán láneek o eské slavnosti, kterou nazval velmi
zdailou, neb nevidl nikdy v nedli lid tak veselý a v poádku, jako na
Holýho, kterýž pevzal

slavnosti této.

Pi

slavnosti tentokráte obnášely výlohy $1.988 a

píjmy

$4.239.22,

tak že istý výnos byl $2.250.95.
1.

záí uloženo výboru, aby postavil

kašnu

z

kamene

u

studn

stopách ze šestipalcových ploten za $265, za kterou cenu bylo to nabízeno od p. Fr. Hessa. Pak uloženo dále výboru,
aby postavil klnu pro uklízení všeho nádobí a pak stáj pro kon.
šest

pi

šesti

62

záí Klub na pomník Prokopa Hudka pozval také Sbor k úana svých pracích, avšak bylo jim odpovdno, že nelze Sboru

15.

stenství

v souhlasu

Na

bráti.

lístky

s jeho složením tak uiniti a na podobných pracích podílu
žádost Matice Školské v Chicagu bylo povoleno $2.50 za

ku školnímu divadlu.
záí bylo povoleno $25 píspvk na školní její výstavu v propoádanou. Bylo také oznámeno, že jest kašna u studn hotova

29.
sinci

av

poádku

shledána.

Postavení

klny

bylo

sveno

nejnižšímu nabi-

Do

konce listopadu bylo to hotovo
a všechny hlavní práce toho roku dohotoveny.
Uvedeni zástupci od
ádu Jungmann pp. Jan Kivánek a Jan Lukeš za pp. R. Fortnera a Fr.
Husáka; 13. íjna od ádu eská Koruna p. Jos. Macháek za p. Fr.
Hošnu.
Fr.

ziteli p.

Krátkýmu

za $570.

.^>o.*.

Bývalá kašnu

11a

esko- fv ároduím lbitov.

10. listopadu podána piletní zpráva úetní ka do 31. íjna vykazuúhrnný píjem $6.421.24; vydání $5.829; pebytek $591.26.
8. prosince uvedeni od Sb.
Ostrostelc pp. Vác. Balšán a Jos.
A. Sokola p. Vojt. Janeek
Vopat za pp. Fr. Smrt a K. Kopiva od
za p. Jana Nmce 22. pros. od ádu Jungman pp. Fr. Nekola a Jos.
jící

.

;

.

;

Hora

za pp.

J.

Kivánka

a

ledna pihlásila se za

5.

O O F

J.

Lukeše.

Rok 1887.
lena Sboru lóže

Praha

.

23

t

T.

vstupným $50 a poslala za své první zástupce pp. Jos. F.
Kohouta a Jos. Jurku. Bylo pak usneseno, aby se všichni dlužníci za
pozemky na hbitov upomínali a poítalo se jim 6 ze sta úrok z jejich
dluh, kteréž obnášely $2.317 mimo dan na cesty. P. Scheiner poslal
Sboru darem $10, což bylo s podkováním pijato.
Uvedeni od lóže Óttokar . 78. Ryt. Pyth. pp. Vác. Bílek a Mat.
Blažek od ádu Osvta . 27. . S. P. S. pp. Jan Vysoký a Jos. Rttecker od ádu Lincoln . 52. . S. P. S. p. Kar. Soldát za p. J. Skupu
.

.

.

se

:

;

;

;
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ádu Garfield . 90. . S. P. S. pp.
ádu Václav . 2$. . S. P. O. p. Mat.

AI. erný a Kar. Šrámek od
Hanzlík od Podp. Sp. v pádu
ohn pp. Mart. Trázník a Prok. Fišer za pp. V. Topinku a H. Kopeckého.
Jelikož p. Topinka si pál so správní výbor dokoniti rok, bylo
pijetí p. Trázníka odloženo až po jeho odstoupení.
lóže B ož e n a
19. ledna pihlásila se do Sboru
] o 2 2
K L H se vstupným $50 a se zástupci pp. Vác. To-

od

;

;

Nmcová

.

.

pinkou a Ant.

Poalo

se

.

.

Kaákem.
pak vyjednávati

s

telefonickou spoleností, aby se poji-

zavedení spojení telefonického

stilo

Mlo

hbitovem.

to

ron

$500, ale že

státi

mezi mstem a
toho byla nevyhnutelná

poteba, usneseno, aby se to poídilo.
Uvedeni od ádu íp . 41.
S. P. S. p. Hyn. Slezák za p. J. Janouška od ádu Vyšehrad . 48.
S. P. S. pp. Jan Mencl a Mart. Šilhánek od ádu
Dlnického . 73.
S. P. S. pp. Ant. Hýbl a Fr. Vránek 2. února od ádu Jií Podbradský pp. Jan Vondra a Jan Chvála.
Byl také koupen lis a kniha na otiskování list pro úetníka.
16. února obdržel Sbor od sudího Ed. A. Fišera jeho eský parlamentární ád darem. Podkováno mu za to.

.
.

:

;

.

.

;

;

K nastávajícímu jaru bylo uznáno, že jest zapotebí ješt jednoho s k e n k u nebo dosavadní nestaí na vypstování toK
lika kvtin, co jest jich pro rozsáhlý hbitov a jiné úely zapotebí.
11

1

tomu

í

,

zapotebí opatení

jest

Kn

kon

s

I

povozem.

bylo uloženo výboru

vz

aby obstaral poteby.
byl koupen za $162.50 i s pístrojem a
za $35.
P. V. Topinka nabídl se, že
Sboru peníze, kdyby jich
poteboval a pjil výboru $500 na neuritou dobu.

pjí

Uvedeni
J.

:

Od ádu

.

Nár.

. 231
ádu Vrnost . 8.

Dostala; od lóže Praha

Kohouta od
brka.
2. bezna bylo rozhodnuto,
;

.

58.

.

S. P. S. p. Fr.

I.

O. O. F.

.

S. P. S. p.

mže

že se

p. Jar.

lot

Duha

Lenoch za

Vác. Šlapák za

na

hbitov

za p.
F.

p. J.
p. J.

Ja-

prodati jen

jedinému kupujícímu a nikoli více jednotlivcm spolen a postup že se
vystaví také vždy jen na jednu osobu, neb se takto Sbor uvaruje mnoha
nepíjemností a nepoádk.
16. bezna byly odkoupeny Matici Školské v Chicagu lístky do
školního divadla za $2.50. Uvedeni od ádu íp p. Martin Ring za p.
H. Slezáka, jenž schze hbitovní nenavštvoval od Mor. Slov. Podp.
Sp. p. Jos. Komeraus za p. V. Koubu a od ádu eská Koruna p. Vác.
;

Macháka.
bezna už bylo provedeno

Stál za p. Jos.
30.

hbitov a smlouva

telefonické spojení

se spoleností byla podepsána.

na

Mže se ho používa-

dnem noeí ze kteréhokoli místa ve mst. Spolenost žádá pojištní msíních píjm nejmén $15 neb $180 ron, z ehož dostane
Nár. Hbitov 10 ze sta zpt. Musí si ale vyzvednouti za $100 telefo-

ti

i
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nických kupon. Podmínky tyto byly schváleny, ponvadž lepších
nebylo lze docíliti. P. Topinkoví bylo splaceno pjených $500 a od
lóže Palacký byla vzata nabízená pjka $500 na 5^2 ze sta. Sbor eských Ostrostelc zaslal zástupce p. Jos. Caithamra na místo p. Jos.
Vopaty.

Výroní schze.
kvtna

už bylo oznámeno, že jest sklenník hotový a že už jen
valná
roury se kladou. Jelikož byla to v ý r o n
z e
c.h
odbyla se volba úadník a sice byli zvoleni
Pedseda p. Fr. Tesa, námstek p. Fr. Mencl, tajemník p. Jaroslav
Lenoch, úetník p. Tomáš Kosatka, pokladník p. Jos. Jurka, správní
výbor pp. Xekola, Smejkal a Hora, a Fr. Hess správce hbitova.
25. kvtna byly pijaty navržené
pro povinno. sti.zahradníka a h r o b n í ka a správnímu výboru bylo
uloženo, aby vedl dozor na knihy obou tchto úadník.
11.

vytápcí
s.

í

:

,

pedpisy

ervna vedly se ve schzi stížnosti na to, že se ku hbitovu poasté
ádají
výlety mezi týdnem, že povozy zabírají cestu podél hbitose
tu pivo a konají se nepoádky, které naší národnosti dlají
va, epuje
hanbu. Uloženo výboru, aby to v novinách uveejnil a napomenul
22.

všechny, by se takového jednání zdrželi.
Pokladník oznamuje, že spolkové
National Bank.
6.

šerifu

peníze uložil v

Merchants

ervna, aby se poádek na hbitov zajistil, vymohl si výbor na
okresním povolení pro píruího šerifa, složil za takového záruky

p.
J. A. Smejkala za píruího šerifa na hbitov. Zárove bylo zakázáno, že se na hbitov
nesmjí odbývati nijaké hry a sázky o peníze.
20. ervence pihlásil se do Sboru
Vratislav
51
S
P S se vstupným $50 co pjkou, a poslal své zástupce
Uvedeni od . A. Sokola p. Rudolf
pp. F. J. Doubka a J. Havla.
2
na
a
od
lóže
Ottokar
Kapsa
Ryt. Pytli. pp. Václav Bílek a L.
roky,

$4.500 a ustanovil

ád

.

.

.

.

.

:

Melka.

Bylo také pedítáno zaslání soused hbitovních, kteí jsou potomu, že píruí šerifa p. Smejkal udržuje poádek a pokoj v
nedli na hbitov a v okolí Jeho.
slavnost odbývala se v nedli 31. ervence za
krásného dne a všechny spolky svobodomyslné a všechny vrstvy oby-

vdni

Výroní

vatelstva

eského

se súastnily slavnosti.
Edou Holým a se

Prvod

byl velkolepý se

Slovanskou kapelou. Ti
vlaky odnášely hosty na slavnost a mimo to ješt mnoho set povoz
jednotlivých ubíralo se mezi dnem od samého rána do odpoledne na
hbitov. Slavnost se vydaila a byla uspokojivou v každém ohledu.
slavnostním maršálem
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Pi slavnosti obnášely píjmy Sboru $3.174.05 a výdaje $1.890.35,
tak že istý výnos obnášel $1.283.70.
lóže
Ry3. srpna oznámili zástupci
a
že
Cti,
jsou svou lóží odvoláni zpt, nebo lóže
vystupuje ze Sboru a žádá za navrácení vložených $50. Odpovdno,
že nemže se obnos tento vrátiti, pokud nevyprší pt rok, na které jsou
do Sboru vloženy. Když ale v následující schzi lóže znovu žádala za

Božena

tí

Dam

pjky

Nmcová

penz tch potebuje,

bylo jí vyhovno a peJií Washington pijat zástupce p. F. Smola.
31. srpna oznámeno ve schzi, že zahradník pi zvtšeném svém
sklenníku moha prodávati kvtiny ve vtším potu vypstované, vytžil
za posledních šest
istých $510.64.
vyplacení

níze

jí

své, že

Od ádu

vráceny.

msíc

14.

záí bylo povoleno $10 na pispní k založení

ské školy

v

síni

nedlní e-

Ladimír Klácel.

Také bylo usneseno,
pípravy k otevení nové

aby když není mnoho jiné práce, inily se
sekce na hbitov ku pohbívání a prodávání lot. Pijato také usnesení, že když by cizinci si páli na hbitov našem býti pochováni, mus*
se od nich žádati, by se podrobili všem podmínkám a pravidlm, která
Uveden od ádu
Dlnického . 73.
S.
platí pro všechny ostatní.

.

.

P. S. p. J. Hošpes.

íjna usneseno, že když dlužník nechce za koupený lot zaplatiti,
pohbená na lot penesla do ad a lot aby se zase prodal.
Neví-li se, kde se dlužník nalézá, oznámí se to vnovinách a ve 30 dnech
na to se mrtvola z lotu odklidí a pohbí v adách. Uvedeni od ádu
S. P. O. p.
Vyšehrad p. Mat. Veselý za p. J. Mencla od ádu . 2.
Fr. Riedl na 2 roky; od iádu
Koruna p. Mat. Hán na 2 roky.
Když v íjnu bylo oznámeno, že dluhy na loty obnášejí už $4.445
a že nemožno je vybrati, sveno to lenu p. Janu Peroutkovi za $25,
12.

by

se mrtvola

:

;

.

.

by dluhy vyupomínal.
Bhem tohoto roku bylo pohbeno na hbitov 343 mrtvol, a sice
io zdarma. Uveden: od Mor. Slov. P. Sp. p. Fr. Mašek za p. Fr.
Krátkého.
7. pros. bylo uloženo správnímu výboru, aby za pebývající peníze
v pokladn nakoupil spolkových dluhopis nesoucích
úroky, aby byly snadno prodejné kdykoli, a výbor koupil dluhopisy ne-

tyi a pl ze sta úrok za $2.000 a prémii 8% ze sta.
Škole ve 14. ward bylo darováno píspvku $25. Uveden
ádu Lincoln . 52 . S. P. S. p. Aug. Geringer.

soucí

od

:

21. prosince byli hrobník a zahradník na dále zvoleni a záruky je
pijaty i schváleny. Odporueno také, aby všechen majetek hbitovní byl pojištn proti ohni, což bylo vykonáno na všechen majetek za $3.500. Nový sklenník stál $865,32. Uvedeni: ocl
ádu Rovnost . 14.
S. P. S. p. Jos. Svojše za p. L, Zavadila; od Sb.
C. Ostrostelc p. Jos. Franci za p. Belšána.

jich

.

66

Rok 1888.
4. ledna uvedeni byli novi zástupci od ádu Jií Washington . 66.
C. S. P. S. p. Vojt. Sedláek za p. Smolu od ádu
. 41. C. S. P. S.
p. J. V. Matjka za p. Peroutku; od ádu Garfield pp. Jos. Krupika

íp

;

M. Nosek; od ádu Vrnost pp. Ant. Uhlí a J. Javrek; od ádu
Václav . 23.
S. P. O. pp. Fr. Kalina a Vác. Brabec od ádu Osvta
Vác.
Kudrle
a Jos. Bevá; od ádu Lincoln p. Aug. Geringer; od
pp.
A. Sokola
Sp. v pádu ohn p. Mat. Šilhánek za p. Fišera 18. ledna od
za p. Mel
p. Vojt. Janeek za p. Kašpara od lóže Ottokar p. Fr.
ku; 15. února od ádu Vyšehrad p. Vác. Lukeš za p. M. Veselého; od
Sboru
Ostrostelc p. Jan Zeithamer za p. Jos. Zeithamra od ádu
. 2.
S. P. O. p. Vác. Kapoun za p. V. Klímu a od
A. Sokola pan
za
V.
Chura
Vojt.
Janeka.
p.
a

.

;

.

;

Kub

;

.

;

.

.

února pihlásil se ku Sboru nový

29.

O

vstupným $50 a se zástupci
Králem uveden také od ádu íp
ádu C. Koruna znovu p. Krause.
.

se

;

ád .

.

28

S.

P.

pp. Moricem Hálkem a Václavem
p. Fr. Lahvic za p. M. Ringa a od
:

Usneseno, aby všechny právnické práce Sboru byly svovány p
D Luskoví. Stížnost pak vedena, že se nemohou dluhy vydobyti a proto bylo to ješt jednou sveno výboru, aby se o to pokusil
a co nedostane, aby se dalo právníkovi.
Za minulý rok byly oznámeny 432 malé pohby, 164 velké, celkem
598 a z tch bylo 21 zdarma pro chudé. Celkem jest na hbitov pochováno už 4.061 mrtvol. Lot se loni prodalo 103 a celkem jest jich
prodáno 813. Hrobníkovi uloženo, aby choval jména dluhujících za
.

C

.

.

hroby a loty a aby nikomu podruhé nepochoval, pokud se za první dluh

svj nevyrovná.
14. bezna povoleno Matici Školské v Chicagu za divadelní lístky
$2.50 píspvku. Rokovalo se pak o zízení t r a t v o d u pro
hbitov a práce svena na nejnižší nabídku p. W. M. Deeovi za $376.
Když byl trativod bhem msíce pak hotov, usneseno, aby byla stoka
ped hbitovem také opravena, ponvadž toho vyžaduje.
n
schzi bylo povoleno eským Ostro9. kvtna ve v ýr o
i

i

stelcm

oslavení postavení

Hudkovi
rok úadníci

na

3.

ervna.

pomníku kapitánu Prokopu
Následující pak byli zvoleni na budoucí

:

P. Jos. Matoušek,

pedseda p. Frank Mencl, místopedseda p.
p. Tom. Kosatka, úetní p. Jos. Jurka, po-

Em. A. Haase, tajemník

;

;

:

;

Správní výbor pp. Jos. A. Smejkal, Jos. Kostner a Jií Nikosprávce hbitova p. Fr. Hess. Za poetní výbor pp. Aug. Gerin-

kladník.

dém

;

ger, Fr.

Ring

a.

Jos. Svojše.

Píjem za toto plletí obnášel
bylo pohbeno na hbitov za to

$7.659.25 a výdej $6.624.75. Mrtvol
pololetí 248, mezi nimiž 6 zdarma
:

6/

Dluhu uplaceno za minulý rok $1.800. Poetní
výbor pehlédl všechny knihy a nalezl úty v poádku.
Uvedeni noví zástupci od lóže Praha p. Vác. Topinka za p. Jar.
Lenocha od Sb.
Ostrostelc p. Vác. Kodrout za p. Francia od
ádu Václav p. Procházka za p. Brabce.
Pak byl po tetím tení pijat písemní návrh podaný p. Fr. Hessem,

lotu prodáno bylo 50.

:

.

;

aby

;

schze Sboru

msín,

nou

Nár.

Hbitova byly odbývány pouze jed-

a sice vždy první

stedu v msíci,

dle

ehož

se Sboi

na dále ídí.
6. ervna odporuoval správní výbor uspoádání stoky ped hbitovem, obarvení obou starších sklenník, vycementování podlahy ve
brán, opravení hrobky a uložení pebytku v pokladn na vládní dluhoPovoleno také zakoupiti
v bance F i d e 1 i t y
pisy.

skínku

od

,

ml jeden

klíek pokladník a druhý pedseda správního
výboru. Pak odporuil správní výbor koupení kon a kropícího vozu
pro hbitov, což bylo schváleno a vykonáno. Uveden od ádu C. Koruna p. Fr. ada za p. Krause.
Na odporuení správního výboru bylo usneseno zrušiti dan s lotu
hbitovních poítané na opravu cest na hbitov, a mlo býti poítáno
50c. pro tyto na vždy.
Ujednáno pak, aby z výtžku slavnosti jedna
tetina byla vnována zdejším eským školám a ást toho
Matici
Školské v echách,
A. Sv. Školy na
27. ervna byl ve schzi ctn dopis patronátu
18. ulici, ve kterém se mezi jiným praví
"Pak nryslí ct. patronát, že
nemáte pjovat peníze na státní bondy, když jest teba na eské svobodomyslné školy v Chicagu. Ct. patronát vás, ct. Sbore, napomíná,
byste nezapomínali na podniky školní, a nepomáhali hromadit bohám,
kteí vlastní státní bondy." J. L. erný, tajemník.
Tajemníku Sboru bylo uloženo, aby odpovdl ct. patronátu veejn v asopisu, by zárove celé obecenstvo eské o všem jednání
Sboru bylo spraveno a vdlo, jak se s penzi ve Sboru hospodaí.
níž

pak by

i

.

:

Dopis ten má býti pak potvrzen pedsedou a správním výborem. Uvedeni zástupci noví od Ob. ádu . 28 p. Vác. Maleek za p. M. Hálka
od Mor. Slov. P. Sp. p. Fr. Krátký za p. Komerause od
A. Sokola
p. Fr. Kašpar za p. V. Churan od ádu
p. J. Peroutka za p. Ma:

;

;

íp

;

tjku; od

Vrnost

ádu Vyšehrad

p. J.

Capouch za
Javrka.

p. Fr.

G. Panoch za

p.

.

p.

M. Šilhánka; od ádu

navrhl správní výbor
zrušení
srpna
ohrad u lotu a dovoluje jen obkládání drnem, jak to bylo uznáno za nejlepší na všech ostatních hbitovech chicagských, ponvadž
kamenné ohrady rozpadávajíce se bhem nkolika let, iní ošklivý dojem a neistotu na hrobových lotech psobí.

kamenných

1.

Výroní

slavnost

v hbitova pizniv

a každý,

Krásný den byl návštmsta, odebral se tam, neb ví

byla zdailá.

kdo mohl

z

68
že jest zábava tato velmi milou každému.
Slavnostní prvod vedl
na nádraží, a pak zase z
Jií Šindelá se temi kapelami po
nádraží v Irving Parku ku hbitovu, kde se shromáždní rozešlo ástedo obou zahrad, a ásten na hbitov. Všechno se odbylo v pokoji a v poádku.
5. záí oznámil ád íp zástupce p. Jana Nechvátala na místo pana
S. P. O. p. Fr. Vlacha na místo
. 28
Peroutky zemelého.
Oznámeno také, že stoka ped hbitovem s hlinnými
p. Vác. Krále.
rourami v délce 434 stop pi šíce rour 18 palc se 4 spojení jest od p.
W. A. Lowa dokonena za smluvenou cenu $450.
se,

mst

p.

n

ád

.

3. íjna byl uveden zástupce
Václav Kabát za p. V. Tomka.

ádu

Vratislav

.

51.

.

S. P. S. p.

Pi výroní
tak že istého

slavnosti obnášely píjmy $3.433.58 a výdeje $1.819.49.
výtžku bylo $1.614.09. Dle dívjšího usnesení byla

e

eské

odkázána na zdejší
školy a sice byly školy podleny následovn
esko-Anglická Sv. Škola $175, Matice
Školská v Chicagu $125, škola Klácelova u vápenek $78, Severozápadní škola eská $78, Matice eská v echách $78.
7. listopadu uveden
od Sboru
Ostrostelc p. Jos. Hošpes za p. Vopatu.
5. prosince byl Sbor požádán za súastnní se na postavení pomníku eským veteránm z obanské války na hbitov. Bylo odpovdno, že se Sbor dle možnosti súastní a poslal zástupce p. Jos. Kost-

tina toho

:

.

nera, aby byl jednání jejich

pítomen

a podával zprávy Sboru.

.

S. P. S.
prosince byl uveden zástupce od ádu Pokrok . 65.
p. Jan Spillar za p. R. Vopata.
Píjem za tento pl roku obnášel $8.208.45 a výdej $6.546.49. Lobylo prodáno 36, mrtvol pohbeno 318, mezi nimiž 6 zdarma. Usneseno darovati na výstavu
A. Sv. Školy na 18. ulici kvtin v obnosu
5.

t

.

$10 zdarma.

Rok 1889.
2.

a sice

Jednoty T á b o r t
Prokop Veliký .

ledna pihlásily se od
1.
a
Jan

i

Žižka.

3.

dv

lóže.

za

leny

Sboru se vstupným po $50. Byly pijaty a jejich zástupci uvedeni.
Byli to od lóže Žižka pp. Vác. Matas a J. L. Dvoák, od lóže Prokop
Veliký pp. Vác. Sedlák a Jos. Dubský dále uvedeni od ádu Garfield
pp. Vác. Nekola a Jan Baeumel od ádu Vyšehrad p. Fr. Maroušek od
ádu Jií Podbradský p. L. erný a V. Budilovský od ádu Václav
;

;

;

;

od ádu Jií Washington p. Mat. Papež od ádu
Šindelá.
p. Jos.
Správní výbor také oznámil, že po naízení Sboru zakoupil
k rozšíení majetku hbitovního, jak se pote10 dalších
ba toho ukázala. Veškerý nemovitý majetek hbitovu jest odhadován
na $35.303.50, majetek movitý na $6.145, úhrnem tedy na $41.498.50.
p. J.

Jedlika

;

;

akr

íp
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Za minulý rok bylo na hbitov pohbeno 600 mrtvol, mezi nimiž jich
bylo 17 zdarma pro chudé a 83 loty byly prodány.
6. února byla v ádné schzi pijata po tetím tení v rozliných
schzích oprava stanov, kterou se zapovídá stavti kamenné
ohrady kolem lotu na

hbitov

Hlasovalo se
S v qb
Školy na 18. ulici, což by bylo pro vtšinu lenstva pohodlnjší.
Bylo na tom pracováno už kolik rok a dne toho bylo to pijato
hlasem
Bude se tam také platiti $1 za jednu schzi, jako
31
proti 11.
ve všech nových sekcích.

peložení schzí

také o

do

esko-Angl.

.

dosud.

Obanský ád

8

.

pihlásil se za

lena Sboru

s

vklad-

ným $50 a se zástupci pp. Jan Tauchen a Fr. Fronk uvedeni pak od
ádu Vrnost p. J. G. Panoch od . A. Sokola p. Jos, Hladovec a p.
J. V. Matjka od áduPravda p. J. B. Nikodém a p. Fr. Hess od ádu
eská Koruna pp. Mat. Hahn a Mat. Beneš.
;

;

;

6.

bezna

;

pihlásil se

ku Sboru

(Neodvislý ád Lesník)

O. F.

Dvr

chtje

býti

Klácel

lenem

s

.

84.

piloženým

I.

vklad-

Byl pijat a jeho dva zástupci, pp. Jan Kíž a Vác. Parra,
Od ádu íp zástupce p. J. J. Vojta za p. Nechvátala.
byli uvedeni.

ným

$50.

Pak byly pedloženy papíry týkající se nov pikoupené desítky, od
Johanna Conway a Thomas Conway a když byly shledány, že jsou
v poádku, byl pokladník poukázán, by za majetek vyplatil $6.000, cenu
pozemku toho. Pak byla ješt pijata nabídka p. Th. Šmidlá na postavení 144 sloupc z mramoru pro novou sekci za $237.
3. dubna od ádu Vratislav pijat zástupce p. Fr. Drásal za p.
Doubka.
Bylo usneseno, že stanovy Sboru potebují oprav nkterých dle
pokroilejšího stavu Sboru a jeho majetku, a že tedy by se mlo na
té pracovati.
Zvolen byl tedy výbor, aby stanovy prozkoumal
a opravy žádoucí navrhl.
Do výboru byli zvoleni pp. J. B. Nikodém,
Fr. Mencl, Fr. Hess, Fr. Mašek, a Jan Vojta.
tomto msíci byly

oprav

vy

sázeny stromky

stoce

v

V
hbitova
prelí

v zavezené

jižn od brány.

výroní schze,

1. kvtna odbývala s-e
budoucí rok zvoleni následuj íeí úadníci

ve které byli pro

:

Pp. Jos. Hladovec, pedseda, Jan Kíž, místopedseda, Fr. Ring.
tajemník, Tomáš Kosatka, úetní, Václav Víša, pokladník, správní výborové pp. Jos. A. Smejkal, Jos. Šindelá a Jos. Hora. Za správce
hbitova p. Fr. Hess.
Celoroní obšírná zpráva byla pedložena a schválena, a z ní se
ukazuje, že obnášel píjem N. Hbitova za tento rok $15.618.98, výdej
Mrtvol bylo pohbeno 263, mezi nimiž 8 chudých zdarma.
$14.358.28.
Od Sboru Matice Školské v Praze došel pro Sbor d i lenství a byl dán do rámce.
plom

estného

7°

.

Noví zástupci: Od ádu Rovnost . 14.
S. P. S. p. Fr. Hrejsa
od
ádu
Dln.
.
S.
P.
.
C.
S.
p. J. Svojše;
73.
p. Jos. Vránek za p.
od
Sboru
v
ohn
Cinkl
od
Svobodné Obce p.
J. Hošpese
pádu
p. Jos.
Ant. Smrž za p. Vil. Pískáka od Tl. Jed. Sokol p. Em. A. Haase od
ádu . 8. S. P. O. p. Theo. Šmídl za p. Jos. Froííka od lóže Palacký
. 630. I. O. O. F. p. Jos. Matoušek od ádu Václav . 23.
S. P. O.
p. Jos. Lahvic za p. J. Jedliku od lóže Praha . 231. I. O. O. F. p. Jos.
za

;

;

;

;

.

;

.

;

;

Jurka a V. Topinka.
5. ervna pedložil ptilenný výbor návrhy své na opravu stanov
poalo se o nich rokovati, což se inilo nyní bud v ádných schzích
aneb v mimoádných k úelu tomu svolaných až do konce roku tohoto,
aniž by práce byla dokonena.

a

Usneseno

také, že se letošní slavnost výroní bude odbývati pi zazákladního kamene pro pomník eským veteránm 28. ervence,
a že polovina výtžku istého bude vnována ve prospch pomníku
toho.
Uveden zástupce od lóže Ottokar . 78. Ryt. Pyt. p. Jos. Vodilož.ení

ka

za

p. Bílka.
.

ervence bylo povoleno chudé vdov pí. Soukupové, aby vyzve$6.50 od úetního, které zaplatila za hrob manžela jejího a dítka.

3.

dla

si

Na žádost

11

h

1

o k op

v

C

o a

povoleno $50 ku pomožení jim v

City

jejich

a Sufferanceville,

111.

bylo

bíd.

úadník byly odevzdány právníku p. Luskoví ku schváten žádal, aby se ruitelov k
dostavili osobn a odpí-

Záruky
leni, ale

1

nmu

mnoho-li majetku mají. Když se ale proti tomu úadníci opeli,
že to v stanovách není pedepsáno, a že by to bylo nepotebné obtžování, upuštno od toho pro tento rok, avšak pipomenuto výboru, aby
se podobný lánek do stanov pijal.
sáhli,

28.

ervence byla

základní kámen

výroní slavnost,

pi

níž

se

kladl

k dstojnému p o m n ík u eských vysloužilc neb veterán. Ameriané súastnili se slavnosti této
ve velikém potu, a sice oddlení Grand Army of the Republic, Sons

of Veterans a

mnoho

jednotlivc. Byla to dojemná slavnost, která
mezi
námi a ostatními americkými obany, kteí nás
jen upevnila pásky
pro toto slavení padlých vojín ctí. Bylo také neobyejn etné súastnní lidu pi slavnosti. P. Jií Šindelá byl slavnostním maršálem
a p. Jos. ermák, redaktor Svornosti a spisovatel djin obanské války
byl slavnostním eníkem.
Bylo pi slavnosti pijato usnesení dkuE.
R.
Lewisovi
za
V zahrající kapt.
pilnou pomoc ku slavnosti této.
k
enil
také
Kraus
col.
Amerianm,
právník p.
pak
anglicky
J. H.
Southworth a p. Václav Kašpar. Do kamene základního bylo uloženo
Slavnost byla
více, nežli sto pípis a listin od spolk jednotlivých.
velmi zdailá a pkná.

d

71

Bylo také odporueno, aby se položily veliké roury ve stoce ped
hbitovem severn od brány, a aby se zavezla zemí, jako jest upravena

jižn od brány.
Zpráva ze slavnosti byla odkládána stále až do listopadu, kde byla
konen dohotovena a pijata. Píjem její obnášel $3.857.25, výdeje
$2.126.03,

t

a k že istý

výtžek obnášel $1.731.22. Z toho byla polovina pomník
dle slibu díve uinného

ka $865.61 vnována
veterán.

srpna byla oznámena poteba otevení nových sekcí na hbitov,
dochází zásoba lotu a poptávka jest stále ilá. Pi této
došla
žádost za pomoc pro
povodní stížené v
píležitosti
a povoleno bylo k tomu $20.
Uveden zástupce od ádu
S. P. S. p. Mat. Tanzer za p. J. Beváe.
Osvta . 27.
21. srpna odbývala se mimoádná schze ku rokování o oprav sta7.

ponvadž už

echách,

.

nov a pijímání nových lánk.

Vykonala

se ale jen

ástka práce

této.

Ostatní na dále odloženo.

záí oznámen zástupce od ádu Vyšehrad p. Jan Pecha za p.
Marouška, a bylo ujednáno zavézti stoku u hbitova severn od brány,
4.

jako byla zavezena na

jižní

stran.

íjna bylo povoleno patronátu
$25 na školní výstavu. Od ádu . 2.
stupce p. Jan Zika za p. Fr. Riedla.
2.

ward

Loiže

Jan

eské
. S. P.

školy

Hus .2. Jedn. Táborit

ku sboru s vkladným $50 a byla pijata.
Jos. Kosatka a Jan Wilfort.
se

v 16.

O. oznámen zá-

pihlásila

Její první zástupci jsou:

Správnímu výboru bylo uloženo obstarati zvtšení kotle pro topeni
ve sklennících a zakoupení vládních dluhopis úroky nesoucích za
$2.000.
Výbor to vykonal a zaplatil za
$2.007.50.

n

mimoádná schze odbývána ku

16.

íjna byla ješt jedna
pijímání
stanovních oprav, avšak ješt to nebylo vyízeno.
6. listopadu uvedeni od lóže Praha . 231. I. O. O. F. p. Jos. Novák za p. V. Topinku; od Sb.
Ostrostelc p. Ad. erný za p. J.
Caithamra.

.

4.

prosince bylo povoleno Matici Školské v Chicagu za divadelní

lístky $2.50 co

píspvku.

Xa vánoní pak stromky

pro

školní

škol povoleno $25 ve škole na 18. ulici, a ostatním tem
školám, matin. Klácelov a severozápadní po $15. Uveden také od
ádu Pokrok . 65.
S. P. S. p. Fr. Máša za p. J. Spillara, a od ádu

dítky eských

.

eská Koruna .

107.

. S. P.

S. p. Fr.

Valvoda za

p.

M. Beneše.

Rok 1890.

Novým rokem
Klácelov

byla

otevena nová sekce

a ustanoveno, ab> se loty prodávaly

následovn

pi pomníku
:

tyi

loty
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rohové pi pomníku po $150, další po $75, $65, $60 a $55, dle polohy
své pi hlavní neb vedlejší cest.
Noví zástupci uvedeni od lóže Ottokar Ryt. Pytli. p. Fr. Kvapil
místo p. Fr. Kub; od ádu Osvta p. Kar. Synek za p. M. Tancera od
ádu Vyšehrad pp. Jos. Bevá a Fr. Valeš od ádu . 2.
S. P. O.
S. P. O. p. Jos. Hrubec; od
p. Vojt. Morava; od ádu Václav . 23.
Mor. Slov. Podp. Sp. pp. Jos. Komeraus a Mart. Krauskruber; od
ádu Pravda p. J. V. Matjka.
5. února požádal spolek pro pomník Jana Husa, aby Nár. Hbitov
;

.

;

.

podal

mu

také

a pracoval s ním.
Odpovdno, že nese, jsa složen ze zástupc jiných spolk

pomocné ruky

mže Sbor co takový súastniti
\ úelu

jednomu, avšak že pispje, až bude vidti, že jde
Národního p. Kar. Flemr za p. Duhu.

Uveden od ádu

.

Dvr eský

dal za pijetí

Babka

byli pp. Jos.

.

Lev

do Sboru a byl pijat

vc

k

cíli.

24. I. O. F. (Lesníci) požás vkladným $50.
Zástupcové jeho

a Jos. Šoller.

Zahradníkovi bylo
ce jeho se $40 na $50 msín.

zvýšeno jeho služné

pi rozmnožení

prá-

Z výroní zprávy vysvítá, že za kalendáový rok 1889 bylo na hbi
pohbeno 625 mrtvol, mezi nimiž 17 zdarma, tak že jest všech pohbených tu už 5176. Lot bylo prodáno za tento rok 104 za $7.000
a všech prodaných jest 994. Výkaz a odhadnutí majetku zní:
50 akr pozemku odhadnuto výborem na
$30.000
1.000
Hrobka na hbitov
Brána a obydlí hrobae
1.400

tove

....

Stavení zahradníka se sklenníky a topením
Stáj. kolny a obydlí eledína
Majetek pod ochranou zahradníka

.

.

.

7.615
!-50o

2.396

Majetek pod ochrannou hrobae
Upravení cest stále dosud v celku
Stoky na hbitov zavedené stály
Majetek pod ochranou úetního
Artézská studn stála
Plot kolem hbitova stál
Sto sáh díví

343
7.3 1 5

!-756

250
3.000

500
400

Úhrnem
5.

J.

bezna uvedeni

Halik za

p. Fr.

tjku od ádu .
:

.

Mencla od
;

8.

ádu

. S. P. O. p.

J.

$57.471

Od Tl.

Jed. Sokol p. Stan.
Pravda p. Fr. Hess za p. J. V. MaMartínek za p. T. Šmidlá od dvoru

byli noví zástupci

:

;

Jan Krtezius na místo p. V. Paary.
Správní výbor pedložil plán na východní ást hbitova, rozdlení
pozemku a vymení nových sekcí a cest, práce to enžinýr pp. Greeley
Klácel

84.

a Carlson.

I.

O. F.

p.
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dubna byla uznána poteba nových silných koní, ani staí neUloženo výboru, aby staré prodal a nové lepší koupil.
S. P. S. p.
Noví zástupci uvedeni: Od ádu Vratislav . 51.
Mat. Kolá za p. V. Kabáta od Mor. Slov. Podp. Sp. p. Fr. Kopiva za
p. Komerause od lóže Jan Hus . 2. J. T. p. Fr. Kováík za p. Kosatku.
2.

vyhovují.

.

;

;

7.

šilo

kvtna ve

výroní schzi

služné úetního

bylo usneseno, aby se

zvý-

ron,

na $150

správnímu výboru aby se
zaplatilo za každou cestu na hbitov konanou po $3 a $25 ron mimo to
za ztrátu asu pi rozliných objednávkách ve mst. Pokladníku uloženo, aby nikdy nechoval u sebe více, nežli $5.000 sborových penz,
a co by ml pes to, aby odevzdal správnímu výboru, jenž to musí uložiti bezpen na úroky.
Následující úadníci byli na budoucí rok zvoleni Pp. Jos. Matoušek pedseda, p. Jan Kíž místopedseda, Fr. Ring tajemník, Jan J. Vojta úetní, Jos. Babka pokladník, správní výborové
pp. Jos. A. SmejHora
a
Šindelá.
Fr.
Hess
zvolen
za
hbitovního
kal, Jos.
správJos.
:

:

ce zase.

Z výroní zprávy vyjímáme

Sbor skládá se ze
následující udání:
od
12
které
v
35 spolk,
mají
70 zástupc,
spolk tch drží ješt
vkladné
kteréž
bude
jejich
po $50,
jim
po vypršení 5 let vráceno. Za

nm

prodané loty má mezi obecenstvem Sbor pohledávati dlužných $6.557.Mezi píjmy Sboru bylo $5.300 za loty, $1.347 za hroby, $4.796
30.
píjem od zahradníka a poloviní výtžek ze slavnosti $865.

Za vtší poteby a práce na hbitov bylo tohoto roku vydáno:
Služného úadníkm $210, služné zahradníka $620, hrobníka $480, za

oznámky

a tiskové práce

i

knihy $110

atd.

Noví zástupci uvedeni
Od ádu Rovnost p. Libor Poslušný za p.
Hrejsu; od lóže Praha p. Jos. F. Kohout za p. Nováka; od Svobodné
Obce p. L. W. Kadlec za p. Brázu od ádu
Koruna p. Jan Suda
:

;

za

p.

.

Halina.

Správní výbor podal zprávu, že onch díve objednaných 280 kamenných sloupk neb mezník mezi loty v nových sekcích bylo v dubnu hotovo a náležit umístno. Dále byl na pistavení sklenníku plán
zhotovený p. J. V. Benešem schválen a práce uložena správnímu výboru.
4. ervna byl ctn dopis od Tl. Jed. Sokol se žádostí, by se po
druhé pi výroní slavnosti hbitovní netanilo, ano prý jest to nedI bylo to odkázáno
stojno na blízku hbitova tak vesele se baviti.
výboru s tím dorozumním, by se tanení nijak nebránilo pi slavno
stech tch, nebo dje se to pouze ve výletních zahradách okolních
U hbitova, kdež se odbývá mnoho jiných výlet a zábav a všichni tu
taní. Uveden zástupce od ádu Jií Podbradský p. Mat. Tyk za p.

L.

erného.
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1

8.

ervna

pravování

byla odbývána zase jedna mimoádná schze pro o
stanov a tu byly pijaty následující dležité opra-

Každý esko-slovanský spolek, který chce bráti podílu v jednásborovém a peje si býti zastoupen, musí složiti ástku $100 co
vstupné, které se stane majetkem esko-Národního Hbitova na vždy.
Veškeí úadníci Sboru jsou povinni složiti záruky v takové ástce,
Díve ale, nežli záruka mže býti schválena,
jak Sbor za dobré uzná.
musí ruitelov, kteí se nabízejí co rukojmí na zárukách, ped veejným notáem písemn a písežn udati hodnotu svého majetku, jakož
i kde se
majetek tento nalézá a co jest ruitel na dlužen.
Peníze, jež mají býti vydány na jiný úel netýkající se hbitovu,
vy:
ní

budtež jen tenkráte povolené, když
dají

svj

dv

tetiny pítomných zástupc

souhlas.

Celé stanovy byly probrány a nkteré lánky, jako cena hrob
byla ponechána správnímu výboru, aby o tom k budoucí ádné
schzi podal odporuení, by to bylo pijato. To se také stalo. Výbor
pak ustanovil $7 za veliký hrob pro osoby dosplé, od 6 do 12 let $5,
od 2 let do 6 a pro nemluvata $2.

a

lot

2. ervence bylo povoleno na slavnost Husovu za 10 lístk $3.00.
Výbor oznamuje, že minule zaplatil za 10 akr hbitovní pdy da

$20.74, ale že jest to naposledy, neb jest vyjednáno, že se na dále už
platiti

nebude.

Byly pak ctny nabídky na postavení sklenník, a
ty znly od 6 do 15 tisíc dolar, což vše picházelo Sboru píliš vysoko.
Konen po návrhu výbor bylo usneseno, aby Sbor pod dozorem výboru svého stavl sklenníky sám, nakoupil stavivo a potebné vci a vydával peníze dlníkm sám.
Na tom také zstalo, a jak se v prosinci
stál
sklenník
takto provedený $3.076, a s kotlem a
oznámilo,
hotový
rourami $4.400. Uveden zástupce od lóže Palacký . 631. I. O. O. F.
p. Fr. Fuík na 2 roky za p. Jos. Kostnera.

.

A. Sv. Školy pjeno tomuto
srpna bylo na žádest patronátu
na
šest
msíc
na
6
ze
sta
úrok
a
$1.500
výboru uloženo, aby si opatil na to jistotu.
6.

Ze slavnosti obnášel píjem $4.811.73, výdej $2.587, a istý výtžek
byl $2.224.73.

záí byl pedložen Sboru ve schzi pipiš týkající se zavedení
nminy na veejných školách se žádostí, aby se lenové podpisovali
na a protestovali proti zavedení tomu. Návrh na podepsání listiny té
byl položen na stl.
3.

íjna bylo povoleno $25 na výstavu školy esko Anglické na 18.
Na povodní stížené v
bylo povoleno
co píspvek $50 k rukoum p. V. Náprstka. Uvedeni zástupci od Mor.
Slov. Podp. Spol. pp. Jan Hošpes a Jos. Vránek.
1.

ulici.

echách

75
5, listopadu bylo oznámeno, že byl poízen nový kotel za $600
Uvedeni zástupci od lóže Praha . 231.
a starý že byl prodán za $125.
I. O. O. F. p. Vác. Topinka za p. Kohouta; od dvoru eský Lev p.

Filip

esal

za p. Jos. Šollera.

prosince bylo pijato usneseni, že se letos eským školám nena vánoní stromek, ponvadž nemá
Sbor v pokladn penz práv a vydání jeho jsou píliš veliká, tak že
nemže se k rozdávání odhodlati.
3.

mže povoliti obyejný píspvek

prosince uveden zástupce od lóže Prokop Veliký
Kundrát za p. V. Sedláka. Podána zpráva, že

3.

Jos.
s

k

1

e

n n

ík

za $4.400.

jest

dohotoveno

i

s

.

T.

3. J.

p.

zvtšení

postavením nového kotle

Sklenníky samy stály $3.076.

Rok 1891.
1. ledna oznámil výbor, že vyzvedl listiny a cenné papíry ze skíky na bance Fidelity a uložil je v ohnivzdorné pokladn Sboru dále
obnovil pojištní na $3.500, uznav, že zvýšení pojištní na $10.000, jak
navrhováno, není potebné. Zahradník ale odporuuje pojištní proti
kroupám hlavn na sklenníky. Správní výbor odporuuje vysázení
stromk na hbitov, a uloženo to zahradníku, až bude k tomu pihodA. Sv. Škole s úný as. Správní výbor obdržel $1.000 pjených
roky $20.33 a splatil pjku na bance uinnou. Usneseno, aby kombinace nedobytné pokladny byla dána v známost jedinému pokladník výstav
kovi.
Sboru
Jed. echie byly darovány kvtiny
také
hlavních
cestách
na hbistromk
jeho.
Odporueno
vysázení
pi
tov, jelikož tam velkých strom ubývá.
;

.

Tk

Od Tl.

Mencl za p. E.
Hladovec; od ádil
Vrnost pp. Jan Forst a Vil. Vogel od ádu Praha p. Jan Brejcha za
p. V. Víšu; od ádu Jungman p. Jan Hora za p. Fr. Nekolu; od ádu
Jií Podbradský pp. Vác. Kolá a Jos. Kerner od ádu Jií Washington p. Fr. Smola za p. Papeže od ádu Garfield p. Vác. Vaška za p. J.
Eaeumela od ádu
Koruna p. Fr. Hošna za p. Fr. Valvodu od lóže
Ostro T.
Prokop Veliký Jed.
pp. Jos. Kundrát a Vác. Sedlák od Sb.
stelc pp. Fr. Šíma a Jos. Chýlek od ádu Ob. Václav . 23. pp. Fr.
Kalina a Jos. Bradá; od Svobodné Obce pp. Vojt. Voíšek a Kar.
Svoboda.
Noví zástupci uvedení

A. Haase ;od

:

. A. Sokola p. J.

V.

Jed. Sokol p. Fr.

Matjka

a

p. J.

;

;

;

;

.

;

;

.

;

února požádal Obanský ád . 8. za vrácení mu vkladného $50
roky složeného, ponvadž má veliký nedostatek penz.
VyhoSlibuje zárove, že až se stav ádu zlepší, vrátí je Sboru zpt.
vno žádosti jeho. Uvedeni byli od lóže Jan Zižka . 1. J. T. pp. Jan
Dvoák a Vác. Matas od ádu Ob. . 2. Vojt. Morava a Jan Zika.
4.

ped dvma

:

;

76

ího

Žádost za podpisy k soudcm okresu pro p. J. F. Kohouta za smírsoudce byla položena po delším rokování na stl.

Oznámeno, že jsou trativody zhotoveny, a sice malý 1.718 stop
dlouhý za $256 a vtší 500 stop dlouhý za $653.30.
Telefonu se upotebilo za minulý rok 657 krát.
P. J. Hora dkuje se ze správního výboru pro zasláno ve "SvorSbor ale jeho podkování nepijal. Bylo
nosti" stran prací výboru.
pak ješt odporueno, aby byl ustanoven hbitovní správce, avšak dležitá ta vc ponechána pro pozdjší rokování a uvážení.
Z výroní zprávy za rok 1890 vyjímáme nkolik podstatnjších
udání Zahradník pijal $5.179.39 a vydal $3.382. 60. Hrobník pohbil
700 mrtvol, mezi nimiž jich bylo 27 zdarma pro chudé osoby. Všech
mrtvol na hbitov jest ted 5.881. Lot se prodalo 121 za $7.830, a
všech lotu jest prodáno 11 13.
majetku hbitovnímu pibylo tento rok následující
Stavení zahradníka se sklenníky a parním topením
$11.615
1.500
stáj, kolny a stavení pro dlníka pi koních
:

K

:

.

.

.

.

.

.

.

364 stop 18 palcových rour položeno

191

dívjšími
9-3 x 5
úhrnem
zavedené
stoky
stály
2.756
majetek pod ochranou zahradníka má ceny
2.991
majetek pod ochranou hrobae stojící
343
250
majetek pod ochranou úetního stojící
4. bezna byl ku sboru pro postavení pomníku vysloužilcm eským poslán p. Fr. Mencl za p. Jos. Kostnera. Pak byla pedložena žádost sboru sbracího pro eskou Matici školní v Cechách, by Sbor piUinna odpov, že nestoupil za lena s jistým uritým poplatkem.
mže Sbor te niehož pro úel ten uiniti z nedostatku penz pi vecesty upraviti stály

i

s

likých svých vydáních.
Od ádu Garfield . 90. C. S. P. S. pišel dopis, že

ád

nesouhlasí

návrhem, aby byl postaven hbitov pod jednoho správce, ponvadž
uznává, že správa len volená na jeden rok, osvdila se až dosud spolehlivou a poctivou.
Rokovalo se o tom, a návrh na zvolení takového
správce padl. Uvedení zástupci od ádu Garfield p. Jos. Tupý za p.
Vác. Nekolu od ádu
Koruna p. Jos. Kraus za p. J. Sudu od dvoru
Klácel . 84. Neod. Les. p. Jos. Beneš za p. J. Kíže.
Správní výbor odporuuje otevení nové sekce, ponvadž se zásoba
lot schyluje ku konci, ale nemá se prodávati v ní, dokud ve starších
s

:

;

.

;

sekcích nebudou loty všechny rozprodány.

ádu esko Národního
že
s návrhem na zvolení
kde
souhlasí
S.,
oznamuje,
hbitova
neb
to
iditele, jako
správce
mají všechny hbitovy. Bylo
ale už pozd, neb návrh byl minule odhlasován a propadl. Uvedení zástupci od ádu Garfield p. V. Nekola za p. Tupého od ádu Václav p.
1.

.

dubna ve schzi byl ctn dopis od

58. C. S. P.

;
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Fr. Batidyš za p. Kalinu
p. F. Vlacha.

;

od

ádu .

28.

.

S. P.

O.

p. Jos.

Cimbura za

Lóže Jan Hus . 2. od Jednoty Táborit žádá za navrácení vkladného $50 jsouc v penžní tísni, a slibuje, že je vrátí, jakmile si pomže zase. Vyhovno žádosti. Dluhy za loty mezi lidem obnášejí
dle oznámení úetního ješt $1.608, za okrasy hrob $151.40.
Bylo
úetníkovi uloženo, aby to vyupomínal. Tento msíc byly vysazeny
stromky ve pedu hbitova v zavezené stoce severn od brány, ímž
získáno bylo ono krásné stromoadí po celé šíce prelí hbitovního.

valná výroní schze, kdež
úadníci na rok Pedseda Václav Matas, místopedseda Frank Mencl, tajemník Fr. Ring, úetní Stan. J. Halík, pokladník Jos. Babka, správní výbor pp. Jos. Jurka a Jos. Šindelá, správce hbitova Jos. Kostner, kterémuž úadu bylo uloženo také složení
záruky $500. Sbor sestává ze 35 spolk a 70 len. Dluhy Sboru
6.

kvtna

byla odbývána

byli zvoleni následující

:

obnášejí $7.890.75 za loty a kvtiny.
3. ervna oznámil revisorní výbor, že nalezl všechny knihy a úty
v poádku.
Záruky nových úadník byly ctny a pijaty. Pro správce hbitova byla zhotovena hvzda, by mohl voln navštíviti i jiné

mst

a pesvditi se, jak se vedou.
Uloženo pak výboru,
hbitovy ve
za
nesoucích
a
aby koupil
úroky aby se poohlédl, zdali
$3.000 dluhopis
by nemohl pikoupiti ješt kus pozemku. Na to se pak konaly pípravy ku výroní slavnosti. Nový zástupce uveden od lóže Ottokar .
78. R. P. p. Vil.

Kosa

Slavnost

byla

za p. Kvapila.

poádána 26. ervence a výletníci naplnili 44 železniních voz. Píjem byl $4.107.20, výdej $2.162.41 a istý výtžek
obnášel $1.944.79.
1. ervence uvedeni byli noví zástupci od ádu Vratislav . 51.
S. P. S. pp. Mat. Kolá a Josef Turek od ádu . 28.
S. P. O. p. Jan
Svoboda za p. V. Maleka.
2. záí od ádu Vyšehrad pijat zástupce p. Jos.
na místo p.
Fr. Valeše, od Obanského ádu . 2. pijat p. Vác. Rosypal na místo

.

.

;

Ke

ád

Vojt. Moravy
Jií Washington
splacení vkladu $50 vyhovno.

p.

;

.

66.

. S. P. S. písemn požádal

;

2.
1

byla

ní

záí požádal Ant. Sedláek po svém zmrzaení o pomoc njakou.

uinna mezi leny soukromá

za $2.000

dluhopis

nemohl

sbírka a byla

mu

dodána.

Správ-

dostati spolkové dluhopisy a že koupil
okresu Cook nesoucích 4^2 ze sta a dal za
$2.015.

výbor oznamuje, že

n

na postavení sín Cechie nevyhovno,
ponvadž hbitov sám velice te potebuje ku svým neodkladným
Žádosti za

pjku penz

úelm.
Za

p.

V.

Pískákem zstalo

co za výborem $15.75 za lístky, kteréž

tento nechtl vrátiti, vymlouvaje se, že jest mu Sbor tolik dlužen za
jeho cestu do Braidwood ped lety, za kterou nedostal ješt zaplaceno.

y8

Dopsalo
na

Svobodné Obci,

se nyní

jejíž

zástupcem
Jednání

nm splacení povinnosti té vymohla.

p.
s

Pískáek byl, aby
ním se táhlo až do

prosince, kde konen složil p. Pískáek peníze ty a pedložil si úet
na $20.90, které stála jej cesta do Braidwood, žádaje zaplacení. Nebylo mu vyhovno, ponvadž bylo od nho tehdy pijato nabídnutí, že
to za $5 vykoná a ty mu byly povoleny.
On však je nepijal a tak zstala vc ta nevypoádána, byvši položena v prosinci na stl.
Plzesky Sokol žádá za odkoupení njakých dílc na stavbu své
sín, avšak odpovdno mu, že to nelze uiniti te, kdy Sbor sám potebuje všechno, kde co mže dostati. Škola Lad. Klácel žádá také za
pjku, ale nemohlo se jí také vyhovti pro stejnou píinu, jak uvedena byla. Patronát eské školy v Town of Lake žádá za píspvek k
výstav pro' školu poádané. Usneseno dáti mu ze hbitova kvtiny.
Národní Výbor žádá také dopisem svým za píspvek, ale i tu bylo od-

že nelze vyhovti nyní, a že se poká, až co ostatní sbory
uiní
a pak že Sbor bude také úely jeho
zdejší
podporovati.
Sbor na postavení pomníku veteránm oznamuje, že se mu nedostává
na pomník $1.500 a žádá Sbor, aby mu v tom vypomohl. I byl na to
zvolen výbor tí
pp. Matoušek, Kostner a Fuík.
na
Na 18. záí byla položena spolená návštva
hbitov, aby osobn se pesvdili o všem, jak to stojí a mohli své
náhledy na jevo dáti, jak jsou spokojeni, aneb co by nového mohli navrhovati.
Jízdné a oberstvení po cest jest kryto ze sborové pokladny.
Dostavilo se 40 zástupc, prošli hbitov a pehlíželi všechny opravy a práce, byli upozornni na všechny nedostatky a vady a podali nkteré návrhy, co by se mohlo opraviti a zlepšiti. Týkalo se to hlavn
cest, brány, záchod, hrobníkovy budovy a jezírka zamýšleného na

povdno,

ním

:

len

nížin.
4. list.

bylo pijato usnesení, že Sbor súastní se na postavení po-

mníku veteránm a pispje scházejícími $1.500. Výboru správnímu
uloženo opraviti hrobníkv domek a postaviti na hbitov na píslušná
místa záchody.
Od ádu eská Koruna pijat zástupce p. Prokop Vítek na místo p. Tos. Krause.
2. prosince byl den rozdávání dar, a sice bylo povoleno Matici
Školské v Chicagu k výstav školní kvtin za $10 darem velkoádu
Pro
Illinoisu darováno za $6 kvtin pro slavnost Národního Výboru.
chudé dítky v eských školách povoleno $100 na podlení jich k vánoa na každou školu pišlo po $20.
;

cm

Rok 1892.
6. ledna bylo pijato usnesení, aby se všem sedmi spolkm, které
mají v pokladn Sboru své vkladné po $50, toto vrátilo. Pak povoleno Matici Školské v
píspvku $20. NáS. P.
. 51.
Vratislav
vráceno:
sledujícím spolkm bylo po $50

echách
ád

.

79
S.,

Obanský ád .

28., lóže

Odd

Praha rádu

Prokop Velký od Jednoty Táborit,

a

Fellows, lóže Zižka a lóže
a dvr Klácel

dvr eský Lev

Le sník.

.

Noví zástupci uvedeni byli: od Sb.
A. Sokol pp. A. M. Kapsa
Dvoák od ádu Vrnost p. Jan Novák za p. Vogela od ádu
Jií Podbradský pp. Jan Šastný a Jos. Držmíek od ádu Lincoln
od ádu Jií Washington pp.
p. Ant. Dvoák za p. Aug. Geringera
Vojt. Matoušek a Ant. Kryzan od ádu Garfield pp Vác. Nekola a
S.
Vác. Vaška od ádu eská Koruna p. Fr. Aulický od ádu . 2.
P. O. pp. Fr. Riedl a Jos. Plachetka; od Ob. ádu Václav p. Jos. Hrubec od Sb. C. Ostrostelc p. Ján Stropnický za p. J. Chylka od dvoru
Klácel . 84 I. O. F. pp. Mat. Rolenc a Fr. Tesa; od lóže Prokop Ve-

a Jos.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Jan Pecha.
února bylo oznámeno, že jsou dluhopisy Soustátí prošlé a že
musí býti vyzvednuty. Uloženo správnímu výboru, by za peníze za
koupil jiné dluhopisy v obnosu $6.000.

liký J. T. p.
3.

n

pdy

Správní výbor oznámil také, že nelze už pikoupiti
ku hbitovu, ponvadž pda se nalézá v hranicích msta a není tedv
dovoleno na ní mrtvoly pohbívati. Uvedeni byli noví zástupci od
lóže Praha . 231 I. O. O. F. p. Emil Hambachr za p. V. Topinku; od
:

lóže Jan Žižka

.

1. J.

Usneseno, aby

T.

Ed. Sichra za

p.

se zahradníku

k jeho

Jana Dvoáka.
poteb na rozvážení kvtin
p.

opatil krytý vz.

Z výroní zprávy za
pohbeno 865,

mrtvol bylo

1891 vyjímáme, že bylo prodáno lotu 158,
z nichž 29 zdarma chudým rodinám.

Majetek Sboru odhaduje
50

se

následovn:

akr pozemku, z nhož jest rozprodáno
akr a zbývá Sboru 35 akr za

na loty až dosud 15

hrobka, brána a obydlí hrobae
n zaízením
budova zahradníkova se sklenníky a vším
stáj,

kolny, obydlí eledínovo

.

.

350 stop 8 palcových rour na stoky
ploty kolem hbitova
artézská stude

.

.

.

.

.

.

•

.

.

.......

cesty do 31. pros. 1891 stály
zavedení stok až dosud stálo

dv

vásy ped hbitovní branou
majetek pod ochranou zahradníka
majetek v ochran hrobníkov
majetek, v ochran úetního hbitovního
.

.

.

stromoadí ped hbitovem

stálo

Úhrnem

.

.

$35.000
2.400

8o
v

pokladn

se nalézá

hotových

6.145.73
4.000.00

dluhopisy zakoupené za hotové

Souhrn majetku
2.

bezna ve schzi

Lad. Klácel za
iti niehož,

pjku

byla zase
na stavbu.

$85.609.73
a školy

tena žádost patronátu sin

Odpovdno,

ponvadž sám potebuje

že Sbor

nemže pj-

všechno, co má.

6. dubna bylo darováno lóži Jan Hus Jed. Táborit $7 za hrob V.
Turka složených, aby byly na žádost lóže vráceny sirotkm po zemelém. Nový zástupce byl uveden od ádu . Národního . 58. .
S. P. S. p. Martin Wolf za p. K. Flemra.
Výbor na budování eské národní školy žádá Sbor za podílu braní
na práci zasláním zástupc a upsáním $50 do základu, což Sbor nemoha uiniti dle svého složení a úelu, dal odpovdti v tom smyslu. Slíbil ale, že bude školu podporovati, až bude státi.
Plzeský Sokol nabízí ku prodeji nkolik akcií na stavbu své sín
a bylo odpovdno, že nelze Sboru odkoupiti takové.

Národnímu Výboru

naznaeným v jeho

bylo povoleno $25 k

úelm

jeho

provolání.

Usneseno zase koupiti skínku v bance Fidelity na uschování cenných papír a listin Sboru.
Sbor pro postavení pomníku eským veteránm oznamuje odhalení
pomníku na 29. kvtna. Sbor se súastní pi slavnosti té.
Usneseno, aby se zavedly nové knihy dle obchodního
zpsobu a vedly se pak ádn schopným knihvedoucím aspo pes léto,
kdy jest nejvíce práce. Knihvedoucí by složil $1.000 záruky, povede
hrobníka po esku, vede dozor na telefon a bude
knihy zahradníka
dostávati po $50 msín.
i

Žádosti jednoho obana za ti hrobní jednotlivé místnosti vedle
sebe nevyhovno, ale byl odkázán na pololoty otevené v nové sekci.
Valná
Za úetního pi4. kvtna.
hlásilo se na oznámku dvanácte uchaze a nejmenší nárok uinil p.
E. A. Haase, za $40
naež byl od 23. dubna pijat.
zvoleni
úadníci
na budoucí rok
Následující
byli

výroní schze.

msín,

:

Václav Matas pedseda, Franta Mencl místopedseda, Josef Bevá tajemník, Stan. J. Halík úetní, Josef Babka pokladník, Jos. Šindelá a Fr. Fuík správní výbor, Jos. Kostner správce hbitova.
Noví zástupci uvedeni byli od ádu Pravda . 37.
S. P. S. p. Em.
A. Haase za p. Rud. Kapsu od dvoru Klácel . 84. I. O. F. p. Kar.
Veselý za p. M. Rolence; od Sboru Svobodná Obec pp. Jos. Bráza a
Ant. Smrž.
Bylo také odporueno od správního výboru, aby hrobník byl pesthován do domku, kde bydlil eledín, a aby dosavadní jeho obydlí
bylo odstranno.
:

;

Žulová hrobka Vollertsenova.

o
"2.

o

&

29.

kvtna

byla velkolepá slavnost

eským veteránm,
n;

odhalení

na njž Sbor byl tak

Pi té píležitosti vnovaly eské Dámy
prapor Nár. Hbitovu, jehož se dosud pi

pomníku

hojn pispl.

skvostný americký nárocfslavnostech používá.

ervna vystoupil p. Jos. Jurka z výboru správního, ponvadž
do
jede
Evropy a na jeho místo byl zvolen p. Jos. A. Smejkal. Správní
že hrobníkv domek jest už zboen, hrobník pesthooznámil,
výbor
ván, knihy nové dle pravidel zavedeny, vz pro rozvážení kvtin opaten za $145, a že Jefferson Improvement Club žádá za píspvek na
S. P. O.
opravení cesty ku hbitovu. Uveden zástupce od ádu . 2.
i.

.

p.

Vác. Opat za

p. J.

Plechatého.

7. ervence uloženo tajemníku spracovati památný list do základního kamene Plzeského Sokola. Správní výbor odporuuje zapisovací samostroj pro hbitovní úadovnu, kterýž jest pro správu velmi poOstrostelc pp. Adolf erný
hodlný. Uvedeni zástupci od Sboru
a Fr. Suchý.

.

pomník veterán eských na hbitov $5.035,
lenové
vybrali
výboru sbracího $3.490, vytžili $824 a pro
Nár. Hbitov zbývá doplatiti ješt $720.40. Bylo pijato a vypoádáno.

Oznámeno,

k

že stál

emuž
Ku

slavnosti tentokráte pihlásily se takové

svobodomyslného, že bylo zapotebí

davy

lidu

eského

pt vlak k

a

ku

dopravení jich
Byla pekrásná nedle, 31. ervence, a prvod mstem byl
také velkolepý. Jos. Šindelá byl zase slavnostním maršálem a ml prvod
v poádku po všech dívjších zkušenostech svých. Na
hbitov se líbil pkný a dokonale zaízený i naplnný sklenník. Celá
slavnost se odbyla v nejlepším poádku k uspokojení všech úastník,
tak že jen povzbudila jejich touhu, že pes rok zase tam pjdou.
Ze slavnosti obnášel píjem $3.083.05, výdej $1.817.27, a istý

hbitovu.

pkn

výtžek

$1.265.78.

srpna oznámeno, že dva sokolské sbory, a sice Tl. Jednota a
esko Americký Sokol spojily se v Jednotu Slovanskou
Lípu a posílají te své zástupce co nový spolek a sice pp. St. J. Halíka
a AI. E. Kapsu.
Zástupci byli s blahopáním uvítáni. Uvedeni od
ádu Vratislav . 51.
S. P. S. pp. Mat. Kolá a Vác. Hejdánek.
7. záí podkoval se p. E. A. Haase z úadu na hbitov co úetník
a knihvedoucí, jelikož už tam není práce dosti proí. Také místopedseda p. F. Mencl odstoupil z úadu a na místo jeho byl zvolen p. Jos.
3.

.

.

Uvedeni byli zástupci od ádu eská Koruna . 107.
S. P.
Suda
za
od
lóže
.
R.
P.
Vaška
Vašku
Ottokar
Jan
78.
p. Jos.
p.
za p. W. A. Kosu.
5. íjna bylo povoleno Tl. Jednot echii dostati ze hbitova zásobu kvtin pro otevení její nové sín. P. F. Štpánovi bylo za píinou jeho chudoby vráceno $7 za hrob zaplacených a darováno.
Hora.
S. p.

:

;
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listopadu bylo pijato usnesení, aby se opt všichni zástupci vyaby odbývali spolenou pehlídku hbitova .1
jeho všech prací dne 13. listopadu, a aby také zpravodajové eských
list byli k tomu pozváni, by tak se dozvdlo celé eské obecenstvo o
pokroku, jaký hbitov iní. Zástupci budou míti jen dráhu zaplacenu
a oberstvení si budou muset opatiti sami.
Bylo to vykonáno a stalo se zase užiteným pro rozliné opravy,
které se spolenou poradou a názorným seznámením se s vcmi na
2.

zvali,

•

mysl zástupc vtiskly. Opravy, jaké byly pak po pehlídce odporu -ovány jednotlivými zástupci, byly následující nová brána, nový plot,
pesthování stáje, postavení nového domku pro zahradníka a hrobníka
:

k

obývání a zízení cesty pro nákladní vozy do hbitova. Všichni uznaaž to vše bude provedeno, že bude eský hbitov jeden z nejpknjších v Chicagu.
7. prosince bylo uloženo úetnímu, aby vyupomínal co nejpilnji
staré dluhy, ponvadž pro budoucí rok bude zapotebí mnoho penz ku
li

pracím, které nastávají.
Noví zástupci byli uvedeni

:

od Svobodné Obce pp. Kar.

enský

Bevá

;

Bambula od ádu Vyšehrad

a Vác. Pelikán od
pp. Jos.
ádu
Dl. . 73.
S. P. S. pp. Fr. Vránek a Jos. Vránek.
brána stržena a nahrazena
Usneseno též, aby byla stará
novou trvalejší. Jednalo se pak o postavení prelní nové brány
a Jan

;

.

.

devná

p-

Na jae se má zapoíti se stavkné, aby byla okrasou celého hbitova.
bou, a do té doby má správní výbor obstarati plány k tomu.
Usneseno, aby bylo mezi eské tyi školy rozdleno pro dítky
k
$100 a sice každé po $25. Dobrodiním

vánoním dárkm

tímto záslužným

ukonena

práce roku tohoto.

Rok 1893.
4. ledna oznamoval správní výbor, že zadní cesta na hbitov pro
povozy stála $165 a že na ni slíbil sbor pohrobník pispti $75. Správ
ní výbor uložil $5.000 na úroky na dluhopisy, aby mohly kdykoli býti
vyzvednuty, jakmile jich Sbor bude potebovati. Výbor také navrhuje,
Chicagu najal njaký krám, kde by mohl úetní stále
aby se ve
úadovati a pi tom i prodávati kvtiny ve prospch sboru. Povoleno

mst

bylo také Matici Školské v Chicagu $2.40 na lístku k divadlu školnímu.
Noví zástupci ohlášeni byli od lóže Prokop Velký . 3. J. T. pp.
:

.

S. P. O. pp. Jos.
Ant. Chmelík a J. G. Panoch od ádu Václav . 23.
Hrubec a Jos. Bradá od Mor. SI. P. Sp. pp. Josef Vránek a Jan Hošpes od ádu Lincoln pp. Jos. Wolf a T. Kosatka od dvoru Klácel N.
L. pp. Jan Krtezius a Jan Kivánek od ádu Jungman pp. Jos. Hora
a Jos. Nájemník; od lóže Praha ..23T I. O. O. F. p. Em. Hambacher
;

;

;

;

;

za p.

J.

Šilhánka

;

eský Lev N. L.

od
pp.

ádu

Praha pp. Jan Kíž a Jan Brejcha od dvoru
a Fil. esal.

M. Kálal

;

83
i. února oznamoval výbor, že na uložení Sboru navštívil kamenné
lomy v Cary, 111., aby ohledal kámen, je-li vhodný pro hbitov a ceny
jeho zvdl podrobn. Shledal, že se zdá býti lepší a lacinjší pro dlání cest, nežli ten, který až dosud byl užíván.
Objednáno bylo ted}
nco na zkoušku, jak se pi práci asi osvdí. Uvedeni noví zástupci
<oá ádu Lincoln p. Tom. Kosatka za p. J. Wolfa; od ádu Vrnost p.
Fr. Mencl a p. Jan Novák; od lóže Jan Žižka J. T. pp. Ed. Sichra a
:

Vác. Matas.

,

Výbor také oznamuje, že koupil dluhopisy spolkové splatné 1907,
dada za
prémie 14.3/2 ze sta a zaplatil za
Byly uznány
$4.980.75.
za nejlepší a byly schváleny.

n

n

P. J. Matoušek oznamuje, že obdržel od nmeckého vydavatele
a
jednoho nabídku, aby do jeho popisu
chicagských v anglickém jazyku vydaných byl také vadn popis a
obraz národního hbitova eského. Se zetelem, aby se známost o našem hbitov co nejvíce mezi obany a hostmi Chicaga rozšíila; bylo
usneseno, aby se tak stalo a aby se sepsal lánek o hbitov a do tisku
Uloženo to pp. Matouškovi, Kosatkoví a Horovi,
vydavateli tomu dal.

park

hbitov

lenm

sboru, by popis ten a obrazy opatili.
byl Sborn pedložen dopis Jeffersonské elektrické pouliní dráhy, která žádá leny Sboru za podpisy jejich ku mstské rad

starým
1.

bezna

za povolení cestovního práva pro její dráhu vedoucí nedaleko ku hbiI bylo slíbeno, že bude žádosti té vyhovno.
tovu.
Ku žádosti Nár. Hlav. ádu
S. P. S., by Sbor vyslal svého zá-

.

stupce do všeobecné schze, kde se má jednati o tom, zdali by se mohlo
pomýšleti na zbudování sirotince neb útulny, odpovdno, že Sbor
skládající se jen ze zástupc jiných spolk, nemže zástupce voliti do
schze podobné, jelikož to iní samy spolky, ale že podnik, jaký bude
uinn, bude Sbor podporovati dle možnosti.
Praha . 13.
S. P. S. poslal dlouhý dopis plný urážek úadník Sboru a neslušných výitek za to, že Sbor N. H. koupil vládní

ád

.

Usneseno, aby se ádu odpovdlo obšírným vysvtlením
Sbor
pro
kupuje dluhopisy, nebo má se za to, že byl ád nejspíše nkým špatn spraven o tom, co Sbor koná.
Noví zástupci ohlášeni: od lóže Jan Hus . 2. J. T. p. Jan Fišer;
od ádu
Národního p. Vác. Trumpich za p. Fr. Fencla od ádu
Pravda p. J. V. Beneš.
Ze zprávy za minulý rok 1892 vyjímáme, že bylo pohbeno na
hbitov za rok tento 850 mrtvol, mezi nimiž bylo pohbeno 30 chudých
zdarma. Lot bylo prodáno 178 za $1.330. Trati vodu se zhotovilo
za ten rok 11.525 stop za $6.010.50, za štrk se vyplatilo $1.028.71 a za

dluhopisy.

.

/

;

roury pro trativody $959.21.
Vybírání starých dluh svil správní výbor úetníkovi za 4 ze
odmny. Ten vybral na dluh ten $1.641.50.

sta
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Pijat pak byl nárys nové brány pro hbitov zhotovený p. Kivánarchitektem a uloženo výboru, aby dal vypracovati plány a vypsal
nabídky na stavbu.
5. dubna byla ve schzi pedložena žádost sboru pro postavení pomníku eským vojínm, by si Sbor vzal na starost slavnost zdobení
Bylo to uloženo správnímu výboru.
teny pak nabídky na stavbu brány a domku. Z osmi nabídek

kem

hrob.

byla pijata nejnižší p. F. Hessa za $15.182. Správnímu výboru bylo
uloženo, aby vyhotovil s podnikatelem smlouvu, vzal záruku na $16.000
a vymínil si, by byli pi práci zamstnáváni eští dlníci, pokud možno.
p. Kivánek byl pijat za dozorce pi stavb za 3 ze sta.
kvtna byla valná výroní schze. Povoleno

Architekt
3.

od-

výtisk anglického spisku o parkách a hbitovech v Chicagu
s pipojeným popisem eského hbitovu.
Povoleno pak zástupcm
hudbu
ku
na
slavnosti
zdobení hrobu 30.
pro pomník vysloužilc $25
kvtna.
Volba úadník na budoucí rok mla následující výsledek
Pedseda Jos. Hora, místopedseda Vác. Matas, tajemník Fr. Ring,
úetní St. J. Halík, pokladník J. Babka, správní výbor J. A. Smejkal a
Fr. Fuík, správce hbitova Jos. Kostner.
koupiti 25

:

Usneseno, aby záruka pokladníkova byla zvýšena
$15.000.

s

$10.000 na

.

Noví zástupci uvedeni od ádu
Národního p. Kar. Fremer za
V. Trumpicha; od ádu Praha p. Jos. Hladovec za p. Brejchu; od
ádu . 2.
S. P. O. p. Mart. Fuxa za p. Fr. Riedla.
ervna
7.
bylo povoleno $50 píspvku na stavbu nové školní
Lad.
Klácela.
budovy
elektrické dráhy žádá na Sboru píspvek
Jeffersonské
Spolenost
:

p.

.

ku postavení dráhy.

Vc

odložena.

Spolenost diáhy North Western

zdráhá se dáti
.

tentokráte v nedli výletní vlaky na výroní slavnost k vli nedlnímu
zákonu. Usneseno, že nedá-li spolenost vlaky, upustí se od slavnosti.
a jeden
Povoleno koupiti ješt jednoho
pro poteby

kon

vz

hbitovní.

Zahradník p. In požádal za zvýšení služného svého se $60
na $75 msín, což když správní výbor odporuoval pro rozmnožení
práce zahradníkovy a zodpovdnosti jeho, bylo mu vyhovno od 1. ervence poínaje.
Když se pak pezvdlo, že budou vlaky povoleny na nedli 30.
ervence, bylo piln pokraováno v konání píprav ku slavnosti. 25.
ervence byla ješt za píinou tou odbývána mimoádná pípravní
schze. 5. ervence uvedeni byli zástupci od ádu íp p. Kar. Líbal za
od
p. J. J. Vojtu od ádu Garfield p. Mart. Nosek za p. V. Nekolu
ádu . Koruna pp. F. Hlavín a Jos. Moravec.
;

;

Výroní

slavnost poádala

velikého úastenství
ly výletníky

se v

nedli

na hbitov a do zahrady vedle nho.

malebn

30.

ervence za

ech a spolk. tyi vlaky o 44 vozích odnášemstem

Slavnostní

prvod

hudbami svými, ale že vyšel o hodinu díve, nežli jindy, nebyl tak etný, ano mnoho spolk a len se
opozdilo. Josef Šindelá byl slavnostním maršálem a Holekova kaMnoho nového si výletníci na
pela provázela výletníky do zahrady.
hbitov mli co prohlížeti, jako novou bránu, obydlí nové pro zahradníka a hrobae, hrobku, sklenník, atd. eští policisti stežili poádek
a pokoj a nedopustili darebným mladíkm cizím pístupu do zahrady.
Slavnost celá dopadla velmi dobe.
nesl se

a vesele

s

Slavnostní zpráva vykazuje
takže istého
2.

z

ech

výtžku bylo

píjm

$3.048.60,

výdaj

srpna byla pedložena Sboru žádost výboru na uvítání host
za darování kvtin ku zdobení stol pi hostin, emuž také

vyhovno. Uvedeni zástupci od ádu Vrnost p.
Nováka od Ob. ádu . 28. p. Fr. Vlach od Mor.

bylo
J.

;

p. Jak.

že

$1.883.55,

$1.165.05.

;

Pepejchal za

p. Jos.

Jos. edík za p.
Slov. Podp. Sp.

Vránka.

Za píinou švédské nemocnice bylo opakováno dívjší usnesení,
mohou jinonárodní mrtvoly býti pochovávány na hbitov jako do-

sud za stejných podmínek, jako jiné.
6. záí bylo slavnostnímu sokolskému vozu odpuštno $14 za kvNový zástupce uvetiny pro slavnostní prvod na svtovou výstavu.
den od spolku v pádu ohn p. Mat. Hanzlík.

Oznámeno,

že jeden

Správní výbor
jato a odloženo na

p. F.

k

Fuík

na hbitov zdechl následkem vedra.
se

dkuje

z

úadu, avšak nebylo

to

pi-

pozdjšek.

záí se odbývala mimoádná schze za píinou dlání jezírPonvadž ale by to stálo dle rozpotu pes
$3.000 a nebylo v dob tísn penžní dosti penz v pokladn k tomu,
a. na
dluhopisech by se muselo ztratiti, kdyby se prodaly, odložena práce
ta na neurito, až budou pomry volnjší.
Na zaplacení stavby brány
a ostatního pi tom uzaveno uiniti pjku u p. V. Kašpara na bance,
jenž nabídl peníze za 7 ze sta úrok bez srážky a na záruku dluhopis
28.

ka na

hbitov.

v pokladn se nalézajících.
Ostrostelc p.
4. íjna byl uveden nový zástupce od Spolku
Josef Kubíek za p. Fr. Suchýho.
Sbor Sokol Chicago žádá za odkoupení nkolika akcií na stavbu
své sín. Bylo odloženo na pozdji. Správní výbor oznamuje, že
objednal 6 kar uhlí k vytápní sklenníku, koupil nového kon pro práce
na hbitov za $65. len správního výboru p. Fr. Fuík žádá zase za
propuštní z úadu svého. I bylo mu vyhovno a na jeho místo byl
zvolen p. Mat. Kálal.

.
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stavba brány a obyi. listopadu bylo oznámeno, že jest
d l í dohotovena a vyplacena až na malé nedoplatky. Na poheb bývalého starosty msta p
Harrisona, jenž býval pítelem

H

.

ech vždycky,

povoleno dáti

.

vnec

v*

cen

$10 ze hbitovního sklen-

niku.

eská

6. prosince požádala
Liga Sbor, aby se stal její lenem. Bylo to odloženo. Správní výbor oznamuje, že jest nová kolna
na hbitov už hotova a že stála $1.118.54. Stavba brány a domku
stála $15.179.30.
Uloženo výboru, aby vyzvedl na majetek ten pimené pojištní. Kolem hbitova byl dohotoven nový plot za
Do nové sekce sdlal p. Fr. Hess 360 nových kamenných sloup$345.
k oznaení lotu po $1.75 kus. Jsou hotovy a ást jejich jest zadlaná.
P. Hessovi byla odpuštna pokuta $555, že opozdil se s prací na
brán o 37 dní proti smlouv s ním uzavené.

c

Sbor jednal o návrhu, aby se dosadil na hbitov jeden zodpovdný
avšak když všichni se o tom vyslovili, kdo si slova páli, byla
vc ješt odložena. Uvedeni noví zástupci od ádu Vyšehrad p. Jos.
Národního p. Mat. Salava za p. FreMandl a p. Jos. Rauš od ádu
ádu
se
od
Osvta
mera;
podkoval
p. V. Kuderle.
iditel,

:

.

;

eské

Povoleno $100 k rozdlení po $25 mezi tyi
školy
pro dítky k vánocm za dárky. Pololetní úty byly výborem shledány
v

poádku a pijaty.
Z celoroní zprávy pipravené

sledující udání

Zahradníkova zpráva

Píjem

:

a pozdji

:

za okrašlování hrob kvtinami
za zalévání hrob na hbitov
za obkládání

$3.060.90

9 1 4.5 5
A&7-75
2 43-°o

hrob

za sekání trávy
za stromy a kee na hroby
za kvtiny mimo hbitov

1

37-7°

za starší dluhy vybráno

575-39

Úhrnný píjem zahradníka

$8.156.59

Vydání zahradníkovo za celý rok
Hrobníkova výroní zpráva za 1893.
Lot prodáno 144 za
819 mrtvol bylo pochováno za tento rok.
za hroby v adách se obdrželo
áa hroby na koupených lotech
........
Úhrnný, píjem hrobníka
a za zboží koupené
vydání dlní

5.392.10

$11.785.00
1. 271.

.

,

.

;

km

14.00

3.298.69

za telefon

.

pijímané podáváme ná-

:

.

00

S78.50
.

7-73 l -5°
3. 18 1.50
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pod dozorem hrobníka
v

rzné náiní hrobaské

se nalézá

...

cen

200.00
v písárn hrobníkov nábytek a knihy
250.00
Majetek Nár. Hbitova odhadnut výborem ku konci roku jest následující ceny
50 akr pozemku, z nhož prodáno 20 akr
$30.000
:

....

hrobka
brána a obydlí zahradníka a hrobae
sklenníky se vším zaízením
stáj, kolny a eledínovo obydlí
plot kolem hbitova

j.000

15482
12.000

.

2.500
1.

studn

artézská

000

3.000

cesty až do 31. prosince 1893 stály

zavedení trativod po

hbitov

.

15.000

9.500
75

.

dv vázy ...

majetek pod ochranou zahradníka
majetek pod ochranou hrobae
majetek pod ochranou úetního
pomník eských vysloužilc
pomník Ladimíra Klácela

3.161

.

.

450
250

.

.

5.000

.

....

800

Úhrnem

$98918

Rok 1894.
ledna ve schzi bylo oznámeno, že bylo vzato

3.

pojištní

ha hbitovní majetek v obnosu $7.000. A hned také poaly starosti o
jezírko na hbitov, které bylo úlohou výboru. Výbor neschvaluje další kupování kamene z Cary. 111., nebo se neosvdil tak dobe,
jako jiný, ale odporuuje drobený vápenec.

Oznámeno, že pí. Langová prodává 10 akr piléhajících ku hbitovu a uloženo výboru, aby možno-li je koupil.
Noví zástupci byli uvedeni: od ádu Vrnost pp. Jan Forst a Fr.
Mencl od ádu Jií Podbradský pp. Jos. Držmíek a Jan Stropnický;
cd ádu Osvta pp. Hynek Kutta a Vojt. Janeek; od ádu Pravda p.
Jos. Zárobský za p. J. Nikodéma od ádu Lincoln p. Jos. Pavlík za p.
A. Dvoáka od ádu Jií Washington pp. H. Schultz a Ant. Kryzan
Dlnického pp. Rud. Soukup a Vojt. ežábek od ádu
od ádu
Garfield p. J. S. Mayer za p. M. Noska od lóže Jan Žižka J. T. p. Jan
Ostrostelc p. Fr. Šíma za p. Ad
Kadlec za p. Ed. Sichru od Sb.
erného od Podp. Spol. v pádu ohn pp. Vác. Topinka a Mat. Skala
od lóže Prokop Velký J. T. p. Filip esal.
;

;

;

;

.

;

;

;

.

;

;

s hrobníkem a zahrad7. února ve schzi byly obnoveny smlouvy
.-.."•
níkem na dva roky a každý složil záruky po $1.500.
,:,.
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Usneseno, že když dv strany koupily si dohromady jeden lot,
vydá se na jen jeden postup pro jednu stranu a druhá si musí pojistiti
podil jinou cestou.

svj

února byl uveden zástupce od Svobodné Obce
Bambulu.
J.
stálé
7. bezna bylo rokováno o zaízeni
pi níž by se mohl nalézati
7.

p.

p.

Jan Morava za

úadovny ve
kvtináský obchod.

mst,

Odporuení výboru

bylo pijato.

dubna bylo darováno Patronátu esko- Anglické
v Town of Lake ku slavnosti otevení školy za $15 kvtin.
4.

ly

Ško-

V

pokladn nebylo ješt dosti penz a pokladník oznamuje, že když
došla na bance lhta na první pjku, prodal dva dluhopisy držané Sborem za $1.035.10, vypjil se na novo $2.500 a splatil pak první
$4.500 na bance.
Noví zástupci uvedeni byli od lóže Ottokar R. P. p. M. R. Hebík
za p. Vodiku od ádu Jií Washington p. Václav Kratochvíl za p. H.
Schultze ;od dvoru Klácel p. Vác. Mlnáík za p. Kivánka.
28. oznámil, že následkem rozpadnutí
se pestává býti zastoupen u Sboru C. N. Hbitova.
A. Svob. Školy v Town of Lake bylo darováno za $15
Patronátu
kvtin ku slavnosti postavení nové sín ku dni 6. kvtna.
18. dubna byla odbývána mimoádná schze za píinou dojednání
Ponvadž
se o založení úadovny a kvtináského obchodu ve mst.

pjku

;

Obanský ád .
.

pedbžné pípravy ješt hotovy, odloženo vyízení vci té
na pozdjšek, a penechána starost o to správnímu výboru.
2. kvtna odbývala se
valná
Sboru, kde byli zvoleni následující úadníci pro budoucí rok
Pedseda p. Jos. Hora,

ale nebyly

schze
:

námstek

Ant. Chmelík, tajemník

p. Fr.

Ring, pokladník p. Jos. JurVolba správce
ka, správní výbor pp. Václav Matas a Jos. Šindelá.
hbitova jest vynechána, ponvadž byl úad ten uznán za zbytený.
p.

Správní výbor odporuil pro úadovnu úetního hbitovního místco nejvýhodnjší zatím a Sbor
p. Pchoty na 18. ul. za $30
pijal odporuení to a naídil výboru, aby místnost slušn zaídil. Noví
Od lóže Palacký p. F. J. Pchota za p. F. Fuíka od ádu
zástupci
Praha p. Jan Kuttan za p. Hladovce od ádu Rovnost p. Jan Doležal
za p. J. Kostnera ;od Ob. ádu . 8. p. Dav. Mach za p. Jana Tauchena.

msín

nost

:

;

;

Pro zdobení
zásoby kvtin.

hrob

od eských veterán bylo povoleno darování

Usneseno, aby volba úetního byla odložena na 16. kvtna, do ktedoby se mže vypsati konkurs a obdržeti nkolik pihlášek schopných uchaze. Usneseno, že uchaze se musí znáti ve kvtináství,
aby mohl vyizovati všechny objednávky.
Výbor útulny eské pednesl osobn žádost ku Sboru, zdali by
bylo možno, aby ást letošního výtžku na budoucí slavnosti hbitovní

réž
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byla obrácena ku podpoe podniku útulny. Odloženo, ponvadž ješt
nebylo ani rozhodnuto, zdali se vbec slavnost bude odbývati.
16. kvtna se odbývala mimoádná schze k obsazeni úadu úet-

ního Sboru

a

pi zaízené nové úadovn profi. Pihlášek došlo tvero,
Bradá a Josef Spiegelhauer (Z r-

sice pp. Šikuta, Prášil,

cadlovský). Tento poslední, jenž ml mnoholetou zkušenost
podobnou na hbitov v Manitowoc, Wis. byl velikou vtšinou zvolen
a uloženo mu, aby složil $5.000 záruky.
6. ervna bylo ve schzi povoleno $5 dámskému výboru Matice
Školské v echách ku zaízení v Chicagu nedlní školy za 10 lístk
k akademii.

Správní výbor oznamoval, že dal opraviti kašnu u studn, veteránský pomník, s nhož stékající rez bronzová kazila kámen, postaral se
také o vypravení úadovny pro úetního, a pipravil pravidla pro nového úetního, dle nichž by tento se v nových povinnostech svých ídil.
Pravidla byla do zápisek zanesena.
Rokováno pak o žádosti útulny a usneseno, aby se vnovala jedna
tetina istého výtžku budoucí výroní slavnosti na útulnu, a
peníze ty by se vydaly výboru útulny, jakmile tento podnikne
práce na útuln.

njaké

pamtní

Usneseno

také, aby se na hbitovní bránu zasadila
na níž by byla jména pvodních zakladatel hbitova.
11. ervence oznamoval bývalý
Václav,
23., že se pipojil k
Podprnému Dlnickému ádu a poslal
své zástupce do Sboru. Avšak Sbor nepijal je, ponvadž by tím byly
stanovy pestoupeny, neb spolek, který odloží jméno a pidá se k jinému spolku, pestává býti spolkem a lenem Hbitovního Sboru. Kdyby chtl pistoupiti znovu, musí tak uiniti dle stanov co zcela nový
len.

deska,

Obanský ád

.

.

—

Správní výbor oznamuje, že objednal

pamtní desku na bránu pro

jména zakladatel Hbitova a sice že tam postaviti dal jména, která
jsou na charteru podepsaná, totiž
Josef Matoušek, Josef Dostal,
Franta Bedlan, Moric Poláek a Vojtch Freml. Dále objednal výbor
drátné dvée do úadoven na hbitov a dal je zasaditi.
Pak se inily pípravy ku výroní slavnosti a voleni jsou i rozdlováni
výborové ku rozmanitým službám, kteréž slavnost vyžaduje. Mimoádná schze k úelu tomu byla ješt odbývána 25. ervence.
Slavnost byla v nedli 29. ervence a
se neoekávalo, že
se
stísnné
by
vydaila skvle, ponvadž
pomry skliovaly nejen všechen obchod a dlnický život, ale celá veejnost byla velmi chladná ku
:

a

i

všemu, kde co stálo peníze, nicmén vydaila se slavnost pece a výborové piinliví a pilní namáhali se, aby zdar slavnosti a úspch její docílili.
Ponvadž tetina výtžku slavnosti byla slíbena útuln, pišli
pátelé útulny ku slavnosti a tch jest velký poet. Všechny spolky

9o

a

potech, jako jindy, Prvod
slavnostních maršál, p.
4 vlaky staily tentokráte, aby všechny
Jos. Šindeláe a Jos. Líbala.
navštvovatele pojaly. Den byl krásný a tu se také na zábav nenedostávalo v pkných obou zahradách pi hbitov.
eští policisté chránili pokoj a poádek ped cizími rušiteli, a tak ubhl den v pokoji a zábav až do veera, kdy se muselo zpt na vlak.
také se úastnily,

byl jako

nikoli ve velikých

obyejn skvlý pod ízením dvou

Píjem

slavnosti této obnášel $2.034.80, výdej $1.397.61 a násle-

dovn

istý výtžek byl $637.19.
1. srpna oznamoval správní výbor, že dal zhotoviti plot pi zahrad
p. Šajnera, jak toho bylo zapotebí už, dal zasaditi pamtní desku na
brán, dostal od eského pivovaru za objednání jeho piva pro slavnost
odmny $50, kteréž plynou arci do pokladny Sboru, dostal pímluvou
radního Loefflera eské policisty na slavnost zdarma, dal zhotoviti vzorky žádostí pro chudé, kteí si pejí zdarma míti pohbeny njaké své
opatiti nkteré podpisy vážných osob, které dopodpory takové.
5. záí byl zvolen ve schzi pedseda p. Jos. Hora za zástupce Nár.
Hbitova do schze výboru pro obeslání národopisné výstavy v Praze. Za zástupce do výboru na útuln pracujícího
byl zvolen p. Fr. Pchota.

mrtvé, aby museli

svdí,

si

že zasluhují

které bude 400 stop
Správní výbor zapoal práci na j ez í r k u
dlouhé a 80 široké. Vyvezenou zemí vyplní se jedna sekce. Výbor
padla k erpání vody z jezera
odporuil koupi parního
a k rozvádní jí po hbitov.
Bylo to schváleno. Koupil také dv
,

er

káry uhlí po $2.85 tonu.
3. íjna správní výbor oznámil, že objednal parní erpadlo, jež zvedá za minutu 150 galon vody. Stroj stál $290 a pracuje dobe. Vý
bor dále koupil 348 stop galvanisovaných rour od sklenníku do jezírka.
Uloženo pak mu, ana cesta ku hbitovu jest špatná, aby dal vyštrkovati
cestu na východ od hbitova, by se jí mohlo použiti pro povozy na hbitov jedoucí, a aby se pesvdil, zdali by obyvatelé Crawford ave. byli

od msta pak žádalo.
hbitovní
Usneseno, by
brány, a sice staré i nové,
fotografie
do národopisné výstavy
do
musea
a
také
byly poslány
Náprstkova
pak
pro vydláždní ulice

té,

že

by

se to

dv

v Praze.

Na

nedli

7.

íjna byla položena
kteí

hbitova od zástupc,

hromadná návštva
si

budou páti.

Jízdné se pro

musí každý krýti sám. Dostavilo se jich 18 na návštvu tuto a když pehlíželi všechny nové opravy a práce, uinili každý své odporuení toho, co za nejlepší uznali.
jezírko jest ho7. listopadu bylo ve schzi oznámeno, že
tovo a vodou napuštno. Stálo $1.864.39 mimo stroj k erpání vo-

všechny zapraví

z pokladny, ale útraty své

9i

Oznámeno

cly.

dále, že cesta

vena, tak že se po ní

mže

eskou

Elston road jest od
te už jezdit.

msta ásten

opra-

spíše

útulnu byla vystavena poukázka na tetinu
poslední slavnosti, a sice na $212.90. Škole Ladimír Klácel
bylo darováno k výstav její kvtin za $25. Noví zástupci od ádu Vyšehrad p. Jos. Hošek za p. J. Mandla od ádu
Koruna p. Fr. KomePro

výtžku
1

.

;

raus za

p. Jos.

Márovce.

5. prosince bylo ve schzi povoleno dámskému sboru pro Matici
Školskou v echách za $10 kvtin pro jejich bazar ve prospch úelu
jejich a zapjeno jim palem a jiných zdobných kvtin k tomu.
Správní výbor oznamuje, že koupil 1.000 stop galvanisovaných rour
pro rozvádní vody po hbitov po 70c. stopu. Uloženo pak mu ješt,
aby dal zhotoviti mapu hbitova co nejdkladnji, ponvadž
Noví zástupci od ádu Vyšehrad pp.
jest jí nevyhnuteln zapotebí.
Jos. Skala a Fr. Capouch.
eským pti školám povoleno k
jako obyejn $100 darem, aby každá dostala po $20.
Objednány také ti výtisky hbitovního asopisu "The Modern
Cemetery" pro úadovnu ,zahradníka a výbor.
Uloženo p. St. J. Halíkovi vypracovati struné djiny
Sboru pro výstavu národopisnou v Praze.

vánoním dárkm,

Rok 1895.
2.

ledna ve schzi bylo oznámeno, že

6 map hbitova po $15.

p.

Hess nabídl

se ,že zhotoví

Peptání u architekt objevilo, že o tu práci

nestojí.

Správní výbor dohotovil zadní bránu, dal

hbitov k snadnjšímu

zavés-ti

vodovody na

hrob a dostal odporuení, aby porazalévání hrob na rok mla zvýšiti neb ne.

zalévání

by se cena na
Pozdji podal výbor zprávu

dil se, zdali

proti zvýšení platu toho a

zstalo pi

starém.

Usneseno, že každý, kdo bude kupovati lot na hbitov, musí sloplnou tetinu jeho ceny hned pi koupi, ponvadž dívjších $10.
jak pedepsáno bylo, nestailo mnohdy ani na vykopání a penesení
Kdo nezaplatí
mrtvoly, když se lot zabral a prodal nkomu jinému.
po vyplynutí lhty mu dané, musí platit z dluhu 6 ze sta úrok.
žiti

Nový

úetní

p.

Spiegelhauer

dle dosavadní zkušenosti nevyplácí zaízení

podává .zprávu, že se
obchodu s kvtinami, neb

místo nynjší není obchodu tomu píznivo. Rokováno o jiném míst
a o zakoupení vlastního majetku, kde by se úadovna mohla založiti
stále.
Noví zástupci
Od lóže Praha I. O. O. F. p. Ignác Vavínek
za p. Jos. Šilhánka od ádu Lincoln pp. Mat. Kožíšek a Jos. Žorna od
ádu Jií Washington p. Mart. Režný za p. Ant. Kryzana od dvoru
eský Lev N. L. p. V. Bartuška za p. Kálala od lóže Jan Žižka J. T.
p. H. Suesmilich za p. V. Matasa.
:

;

;

;

;
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Celoroní zpráva za 1894 obsahuje v
které

sob

n-

následující položky

:

Zahradník utržil za kvtiny sázené na hroby
Za zalévání hrob a obkládání jich
Za sekání trávy na lotech
Za sázení strom na hbitov u hrob
Píjem za kvtiny mimo hbitov
Za telefon pijato
Hrobník prodal lotu 106 za
Pohbil 953 mrtvoly za
67 pohbeno, chudých zdarma.

$3.008.60

.

.

1

........

.407.80
-251.50
I

9 I -75

1.777.02

27.00
8.388.00
2.389.00

Vydání dlníkm a zízencm za tento rok
3.418.97
160.00
Za telefon tento rok
6. února byl ve schzi podán návrh na opravu stanov, aby totiž
byli pedseda, místopedseda, tajemník, pokladník a tílenný správní
výbor Nár. Hbitova volitelnými jen na jednu lhtu, neb nejvýše dv.
Zdá se Sboru, že když úady tyto nalézají se po mnoho let stále v jednch rukou, nepracují dobe a že by bylo lépe, kdyby se více len
v úadech tch vystídalo k dobru Sboru.
.

.

Správnímu výboru uloženo, aby po prozkoumání nabídek uinných na zhotovení mapy hbitova, dal objednávku p. Pavlíkovi, zem,by ji uinil co nejdkladnjší, a aby penz se na to nešetilo.
Dlužníkm dáno asu do 1. kvtna, aby se vyrovnali, sice že jejich
loty propadnou Nár. Hbitovu a budou prodány.
Noví zástupci
Od Svobodné Obce p. Jos. Spiegelhauer za p. K.
enského ;zástupce p. Jan Kadlec od lóže Jan Žižka J. T. podkoval

mii

:

se ze zastupitelství ve

prospch p. V. Matasa, jelikož jest ve správním
na
což
bylo poukazováno.
výboru,
A.
6. bezna bylo ve schzi darováno kvtin za $15 Patronátu
Sv. Školy v Town of Lake k výstav ve prospch školy.

.

Výbor pro obeslání národopisné výstavy

v
žádá za fotografie hbitova, pomník, zástupc a pak za pí$400.
Bylo o tom šíe hovoeno, a byly uinny návrhy, aby se

Praze
spvek

výboru tomu povolilo $100, $150, a $200, a když se hlasovalo, dostal
návrh na $100 jen 17 hlas, návrh pro $150 dostal 20 hlas, pro $200
dostal 4 hlasy.
Povolení to bylo hned také vyplaceno. Správnímu

výboru uloženo, aby koupil novou ohnivzdornou
kladnu a starou aby prodal jak bude moci.
3.

dubna oznámil správní výbor, že

sekci u veteránského pomníku
ku

obdržel, za $500.
J.

;

nucen

otevíti

novou

tyi rožní loty, jakž i nabídOd lóže Palacký p. Fr. Fuík

a prodá

Noví zástupci

Pchotu od dvora
Mlnáíka a Beváe.

za p. Fr.

jest

po-

:

Klácel pp. Fr. Brouk a Ant. Fingl za pp.

93
Rokovalo

se také

len

mnoho o fotografování
S fotografem

pro národopisnou výstavu do Prahy.
no, že má státi 50 obraz $50.
Zástupc
r

u

jest 62, ale

ku fotografování

s

Sbo-

bylo ujedná-

hrobníkem a zahradníkem

se jich dostavilo jen 46.

Konen usnese-

no, aby
pokladny Sboru, každému lenovi aby se
na památku v uznání jeho prací darovaly, a nkteré aby se poslaly na
se obrazy koupily z

výstavu

i

zachovaly v

úadovn.

Povoleno $20 píspvku na hudbu výboru vysloužilc, který bude
poádati koncem kvtna obvyklou slavnost zdobení hrob.
Po tetí pak byl toho dne ctn návrh, aby bylo pidáno do stanov,
že pedseda, místopedseda, tajemník, pokladník a správní výboi ne-

smjí

býti

do

voleni

úad

le

neb dva-

jednou

a taktéž, že nesmí žádný zástupce do Sboru volen býti le
jednou neb dvakráte, ale nikdy vícekráte. Rokovalo se o tom ješt.
Zastanci návrhu toho poukazovali k tomu, že jest to užitené pro Sbor,
aby se v úadech vystídalo více zástupc, a že pak nemže se utvoiti

kráte,

kroužek, kterýžby ovládl nkterými vcmi sborovými. S druhé strany zase namítáno, že by se nkdy nenalezlo pi takovém obmezení dosti
len, kteí by úady mohli pijmouti a as tomu potebný vnovati.
Ku ízení vcí hbitovních že jest zapotebí
zkušených a každo-

muž

zmna správního výboru by neposloužila dobru hbitova, ale
spíše by mu uškodila.
Když pak pišlo k hlasování, propadl
návrh celý, neb dostal jen šest hlas pítomných zástupc pro sebe.
roní

Výroní valná schze.

kvtna

Ve hlavní schzi I .•
byly darovány kvtiny
na žádost o
Sboru eských Ostrostelc ku slavnosti zdobení hrob
na hbitov a pak Patronátu esko-Anglické Svobodné Školy v Towu
of Lake k jeho výstav.

n

.

Djiny

X.
dvacetiletí
Správní výbor pedložil
sestavené p. F. B. Zdrbkem a povolil jeho žádosti za
dodání mu nkterých dostatených listin a seznamu majetku, aby mohl
dokoniti je píslušn. Uloženo to výboru na péi.
e s k ým
na státním
Pijato usnesení

Hbitova

dík

snmu

za

jezírko na

to,

že opatili

zástupcm

od vládní úadovny rybáské rybí násadu pro

hbitov.

Zpráva úetníkova za minulý úadní rok vykazuje píjm $1.561.83.
$1.939.30, což iní schodek $367.53.
Volba úadník na budoucí rok mla výsledek následující: Za
pedsedu byl zvolen p. Fr. Mencl, za místopedsedu p. St. J. Halík, za
tajemníka p. Josef Vaška, za pokladníka p. Josef Jurka volba úetníka
byla odložena na pozdji. Za správní výbor byli zvoleni pp. Jos. A.
Smejkal, Fr. Fuík a M. Wolf, první na dva rok}', ostatní dva na jeden rok.

výdaj

;
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úadovny

h b
Dležitá otázka o vydržování zvláštní
také
vedl
s
v
úetníkem,
jenž by
Chicagu placeným
pi tom obchod kvtináský s kvtinami ze hbitovu mu dodávanými,
pišla na petes, avšak že nebylo asu k tomu, odložila se na zvláštní
schzi k tomu úelu svolanou na den 8. kvtna.

tovní

mst

i

-

Tu bylo rokováno piln o všech návrzích podávaných a hledáno,
co by bylo nejlepšího.
bylo usneseno, aby si Sbor zaídil jen
malou úadovnu pro pohodlí obecenstva ku splácení lotu a jiných povinností ku Hbitovu, a kvtináského obchodu aby se nechalo, ponvadž se nevyplácí ;aby si úadovna tato zavedla telefonické spojení, a
úetník Sbon* aby v jisté hodiny zastával tu úad svj a pijímal splátky

Konen

pro Hbitov a objednávky kvtin ze Hbitova, odkudž by to do msta
bylo vždy povozem zasláno.
Zárove vyslovil p. Matoušek blahopání na cestu do vlasti bývalému pedsedovi p. Horovi a býv. pokladníku p. Babkovi.

Od

Noví zástupci:
J.

lóže

Praha

I

.O. O. F. p. Jar.

Lenoch za

p.

Vavínka od lóže Jan Zižka J. T. p. Ant. ermák za p. V. Matase.
Dne 5. ervna ve schzi pedložil p. F. Pavlíek objednanou veli;

mapu eského Národního Hbitova

kou

S300. Rozhodnuto, aby dalo se udlati

mapy

této pro jednotlivé

Ohledn

úadovny

v

cen

nkolik laciných modrých otisk

hbitovní.

pojmenování hlavních cest

na

hbitov

poínaje od severu budou se cesty nazývati následovn: 1. Komenský, 2. Klácel, 3. Hus, 4. Národní, 5. Havlíek a 6.
Nábežní. Cesta od pomníku vojenského na východ slouti bude cestou esko-amerických Vysloužilc.
Cesty od severu k jihu ležící budou íslované poínaje od Crawford ave.

bylo usneseno, že

Revisorní výbor podávaje zprávu, že knihy a úty za minulý rok
poádku, podal své dobrozdání, že by bylo výhodno a snad

shledal v

potebno, aby se poala ukládati záloha hbitovní, z níž
by se správa hbitovu vydržovala, až se pestanou loty prodávati, když
jich více nebude.

Noví zástupci
Mášu od

za p. Fr.
J.

Pchota

;

:

Od ádu Pokrok . 6. . S. P.
ádu C. Koruna p. Jan Suda za p.

S. p.

Jan Havlice

F. Hlavína

;

p.

F.

za p. Jos. Horu.

Stížnost byla také pednášena, že se dlníci hrobníkovi
vání nad rakví neb nad hrobem modlívají

pi pohbí-

hlasit

horšení tch, kdož
til a napravil.

si

toho nepejí.

Odkázáno

to výboru,

by

ku poto vyše-

V mimoádné pak schzi 24. ervna byla pijata ze všech nabízeA. Svob. Škole na
ných nejvýhodnjší místnost v
1 8
ulici za $10
se svtlem a teplem s tím dorozumním, že
jednatel sín v ní bude míti svj stolek.
.

msín

.

i
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Pikroilo
p.

J o

s

.

se

pak k volb nového úetníka a vtšinu hlas dostal

Spousta.

Ve schzi

3.

I

byl prohlášen za zvolena.

ervence provedeno bylo nkolik dležitých oprav na

Telefonické spojení

s mstem bylo nedokonalé,
a uloženo správnímu výboru, aby se o zlepšení ho postaral. Vyjednal se
spoleností telefonickou tolik, že poídí dva dráty na hbitov, aby pekazilo se psobení indukce s elektrické dráhy a že zavede pístroj do
dálky pracující. Cena toho bude $230
pi smlouv nejmén na
dva roky. Bylo to schváleno.

hbitov.

ron

Správní výbor také objednal novou pokladnu pro úadovnu a starou dal na splátku za ni. Schváleno.
Oznamuje se pak, že malá brána na zad jest špatn založena, tak
že brzo po postavení jejím jest na spadnutí," any její sloupce nejsou
Uloženo výboru, aby stavitele p. Soukupa piml, by
nijak upevnny.
to do 14
Uloženo mu také vyšetiti stížnosti, že artézspravil.
ská
nepracuje dobe, majíc slabý už tlak a že prvotní
už
znan
zetlelé, tak že nevydrží už dlouho, aby se nesklenníky jsou

dn
stude

zboily.

Usneseno, by pokuty vybrané na pestupitelích pravidel, kteí na
hi bitové trhají kvtiny, ukládaly se do sborové pokladny mezi píjmy.
Nový úetník p. Jos. Spousta nastolen a složil $5.000 záruky.

Žádá za nové zavedení úetních knih.
V následující schzi oznámil správní výbor, že sklenníky se mohou ješt letos opraviti, ale na jae budoucím že musí se postaviti nové
Stude pak že musí se vyistiti,
rozsáhlejší, aby vyhovly potebám.
znalci
aneb
to
soudí,
jak
kdyby
nepomohlo, že se musí vrtán hloubji.
že
uloží
se
hrobníkovi
na péi, aby nikdo na hbitov
Usneseno,
nestavl u hrob devné zahrádky neb ohrady, aneb drátné ozdoby,
ponvadž zub asu brzo takové ohlodá a pak jen znešvaují celý hbitov.
V záí bylo oznámeno, že umrlí komora jest na spadnutí a nevyhovuje poteb. Dne 22. byl pozván celý sbor, aby si prohlédl všechny opravy hbitovní za tento rok a pesvdil se, kde by co bylo opravy a zlepšení hodného. Pi tom nejvtší pozornost se obracela na
umrlí komoru.
srpna uveden nový zástupce Svobodné Obce p. AI. Vaouek za
Moravu.
4. záí bylo oznámeno, že zadní brána byla opravena stavitelem
nelze íci, bude-li
Soukupem tak dkladn, jak bylo jen možno,
7.

p. J.

p.

a

vzdorovati zimní povtrností.

Ve schzi

2. íjna pišla na petes žádost jednoho majetníka lotu,
na lot strom jeden uschl a hyzdí okolí. Žádal, aby jej Hbitov
odstranil.
Usneseno, že jest nutno tak uiniti, avšak že majetník lotu
jest povinen dlnickou práci k tomu použitou zaplatiti ze svého.
S. P. S. ku
Kvtiny pjeny ádu esko Národnímu . 58.

že

mu

.
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slavnosti odhalení praporu.

Povoleno, aby se jeden zbytený

k

prodal.

Ve schzi
holetého

6.

p.

zemelému

prokázána est

— Jelikož

Jos. Lahvice. Povstáním oyla
vrné služby a uloženo výboru, aby

za jeho

rodin pozstalé.

sestavil vyslovení soustrasti

"Soustrast.

oznámeno Sboru úmrtí prvního mno-

listopadu bylo

hrobníka

p. Jos.

Hbitova dokonal pou svého

Vyslovení to zní takto
N.
Lahvic, dlouholetý hrobník

života

:

.

;

as

své služby se osvdil poctivým a vrným
vykonavatelem svých povinností
N. Hbitova svou nelíenou soustrast ct. jeVyslovují zástupci
ho manželce a pozstalé rodin.
Usnesení toto budiž zaneseno do protokolu a opis jeho zaslán ctJelikož týž po celý

:

.

né rodin jeho. Jos. Babka, V. Topinka a Jos. Matoušek. Výbor."''
Správní výbor odporuil, aby jeho syn, Jos. A. Lahvic,
znající povinnosti s úadem tím spojené, pevzal je na sebe vyjímaje vedení knih, kteréž odporuil, aby se vložilo do povinností úetníka, jenž
bude musit pesthovati se na hbitov a povede vedle sborových i hbi
tovní knihy, které díve mli na péi hrobník a zahradník.
Pijato..

Oznámeno

Sboru, že po

vyšetení artézské studn

znalci jest nalezeno, že není více nadje na její navrácení do
dobrého stavu. Správní výbor tedy odporuuje, že jedinou

dívjšího
odpomoct

bude postavení veliké devné kád ve výši, do níž by se voda hnala
vtrníkem neb parním erpadlem, kteréž Nár. Hbitov má, a z kadete že by pak byla voda rozvádna vlastní tíhou po celém hbitov
Zvýšená ká obsahující 30.000 galon vody by odpomohla všem nesnázím.
Kvtiny byly darovány esko-Anglické Svob. Škole Ladimír Klácel a Plzeskému Sokolu k jich slavnostem, a Svobodné Obci byly zapjeny kvtiny k ozdobení jevišt pi 25leté její slavnosti založení,.

bu

8.

listopadu.

Ve schzi

4.

prosince bylo usneseno, že každý, jenž by si pál, aby
chudobu pochován a má svou truhlu na

byl jeho mrtvý zdarma pro
rakev, zaplatil za hrob.

eské

každoron bylo povoleno pro Svobodomyslné
školy na vánoní stromek $100, každé z pti škol po $20.
Nový zástupce uveden od ádu Jií Washington p. Jos. Rada za
p. V. Kratochvíla.
Jako

Byly též pedloženy plány pro vodárnu. Byly schváleny a má se
poíti se stavbou, jakmile povtrnost dovolí. Pak bylo lenem výboru
p. J. Matouškem peteno usnesení soustrasti nad úmrtím hrobníka
p. Lahvice
bylo vepsáno do zápisk a opis doruen pozstalé
rodin.
;

'

Pokladniní zpráva za první plletí vykazuje

výdaj

$8.178.34, takže

pebývá

$11.316.83.

píjm

$19.495.17,

13
El

>

O
od

^3

O

3h

Uloženo správnímu výboru zakoupiti za $10.000 úroky nesoucích
dobrých dluhopis, což se také stalo, tak že Sbor vlastní nyní následující obnosy v dluhopisech
City of Chicago Bonds $5.000, United States Bonds $4.350, Village
of Evanston Bonds $2.000 a Chicago Water Bonds $10.000.
Za toto plletí bylo prodáno lotu 51 za $4.849.50 a pohbeno bylo
510 mrtvol, z nichž 18 chudých zdarma.
:

Rok 1896.
svdomitjší jsou pracovníci na Národním Hbitov,
tím více práce pibývá a každým rokem pozorují, že jest více starostí,
více práce a zodpovdnosti na bedrách jejich. Nový rok zapoal klidn,
nebo u prosted zimy se na Hbitov nemže pracovati. Ve schzi
8. ledna bylo darováno na žádost dámského odboru Matice Školské pro
jích Svobodnou nedlní školu $20.
Správní výbor pak pednesl Sboru, že uvážil o návrhu na založení

Cím

pilnjší a

hbitovního fondu a že návrh ten neodporuil je.
Pokladníkovi pak byla zvýšena záruka jeho na $25.000.
Celoroní zpráva hrobníka za 1895 vykazuje, že bylo prodáno do
konce roku toho v celku .786 lot, na nichž ale zstávají za kupci
pohledávky Sboru v obnosu $5.(307.55. Všech mrtvol na hbitov
1

pohbených jest 10.544.
Ve schzi 6. bezna oznámil písemn místopedseda St. J. Halík.
že dkuje se nejen z úadu svého, ale ze zastupitelství.
Bylo pijato^
i

Správní výbor pak oznámil, že ped dvma roky zhotovené p. F.
Hessem stechy na brán a budov byly tak zvetešeny, že musily seStavitel p. Hess ruil za
na pt let, ale když mu
dati na spch nové.
udržel
v
na
své
výbor pipomínal, aby je
poádku
útraty, odepel a vysmál se výboru, že to neuiní. Byl tedy výbor nucen vydati $118 za

n

Uloženo výboru, aby vyhledal smlouvu s p. Hessem
aby uinil kroky, by tito byli pinuceni náhradu dáti.
Správní výbor také oznamuje, že objednal na rozkaz Sboru f o n -

nové stechy.

a ruitele jeho, a
t

á

nu na hbitov
Oznámeno úmrtí

v

cen

zástupce

$382.50

p.

i

Režábka

s

postavením.

a schváleno, že

mu

výbor na

rakev ze hbitova poslal vnec.

Usneseno, že každému, kdož zaplatí koupený lot na hbitov hotovými, bude sleveno 3 ze sta na kupní cen.
Noví zástupci ^ 8. ledna od ádu Osvta p. Jan Slabihoud za p.
H. Kuttu od ádu
p. Fr. Feujan za p. K. Líbala od ádu Pokrok
Havlice
na
2
roky za ád Lincoln p. Jan Kosatka za p. Jos. Žorp. Jan
nu ;. února od dvoru Klácel pp. Vojt. Sedláek a Jan Dušek od lože
Jan Zižka . 1. J. T. p. Ant. Zárobský za p. V. Matasa od ádu Garfiel
p. Karel Šrámek.
:

;

íp

;

;

;

;

;

Na

písemní odporuení právník pp. Jones a Lusk ohledn zmnv
mimoádnou schzi k tomu úelu.

charteru sborového usneseno svolati
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Zmna

sborového Charteru.

dobu bylo ve Sboru petásáno, že když pestal Národní
Hbitov poádati roní slavnosti, pi nichž se vydlalo obyejn znan
penz, pokud jich podnik poteboval k pomoci své, a pokud bylo mu zapotebí podpory spolk a jednotlivc, aby se spolenými silami pekážky všechny pekonaly, bylo by na ase také pestati rozdávati z pokladny své tolik rozliných a velikých dar k rozliným dobrým úelm, kteréž se všechny napoád k Nár. Hbitovu obracely o pispní.
Výtžek výletu výroního se obyejn rozdlil na dva neb ti díly, z
Již delší

nichž jeden díl byl pro dobro všeobecné. To pestalo a Sbor má povinnost šetiti co nejvíce, aby svým
Hbitov dokonale zadost
uinil a neupadl jednou v nedostatek zavinný dívjším nehospodá-

úelm

stvím.
Uzrál konen úmysl, aby se z úelu korporaního, jak byl státem povolen, vynechaly všechny vedlejší pedmty podpory, a aby byl
Sbor vázán jedin a pouze o prospch a zvelebení hbitova pracovati
a se starati.
I

svolal Sbor, zákonitosti

piln šete v každém kroku svém, mimo-

ádnou schzi k tomu úelu na den 25. bezna 1896 a v té pijal jednomysln právníkem pipravené usnesení následujícího znní
"Jelikož jest vdomo, že byla dána patiná vdomost o této schzi s udáním asu a úelu jednání jejího dle zákonu
Usneseno tedy
By úel této korporace, jak jest udán v korporaním certifikátu tohoto spolku vydaném tajemníkem státu Illinois u
:

:

:

dne

11.

a

zmnn

dubna

By

následovn
1877, byl
následující slova a písmena, která

:

úel tohoto

naznaují

spolku, byla vyškrtnuta, a sice
"Zvláštní obchod a úel jest zaopatovati slušná

zvláštní

obchod

:

pohební místa

pro své údy a jiné osoby eské národnosti. Jakýkoli pebytek v penzích by tento spolek získal z dobrovolných píspvk, neb z penz stržených za povolení jednotlivých pohebiš, neb prodej rodinných místností, neb jakkoli jinako, a nevydal by jej ku shora zmínnému úelu,
toho budiž použito a upotebeno
k nkterým neb ku všem z násle-

bu

pedmt

(A) Vzdlávání dtí eských rodi. (B) Založení a vydržování eské knihovny. (C) Nadace k založení neb podporování nkteré nemocnice neb dobroinného
ústavu neb dobroinné vci."
A na místo tchto slov a písmen takto vyškrtnutých budiž vloženo následující znní
dujících

dle naízení spolku, a sice

:

:

obchod a úel tohoto spolku jest zaopatovati slušná
místa
pohební
pro své údy a jiné osoby eské národnosti. Každý pak
penžitý pebytek, kterýžby tento spolek získal z dobrovolných píspvk, z penz stržených za povolení jednotlivých pohebiš, z prodej rodinných místností, neb jakkoliv jinak, a který by pebyl nevydaný a ncupotebený ku shora zmínnému úelu, budiž ho upotebeno výhradn
"2.

Zvláštní
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jen

ku zdobení, okrašlování a zvelebení hbitova a k žádnému jinému

pedmtu."
Výboru pak bylo uloženo, aby toto stvrzené usnesení bylo posláno
tajemníku státu Illinoisu, by zapsal je do státních knih.
Ve schzi bylo pítomno 27 len Sboru a ti všichni hlasovali pro
pijetí

zmny

Dne

této.

dubna byly povoleny kvtiny pro slavnost narozenin prof.
Klácela v síni
A. Sv. Školy Klácelov na 19. ulici a Leavitt.
Noví zástupci uvedeni
Od lóže Prokop Veliký . 3. J. T. p. Jos.
Usneseno, aby byly vysázeny stromky v nové
Filip za p. A. Chmelíka.
sekci hbitovní na vhodných místech, kteréž by byly okrasou hbitova.
7.

.

:

Zvláštní záloha hbitovní.
Již nkolikráte díve bylo ve Sboru navrhováno, že jest na ase,
aby se pamatovalo na budoucí dobu, kdy se nebudou tržiti peníze za
loty a aby se v dob píjm tchto ukládal pebytek ve zvláštní zálohu
na vydržování a zvelebování hbitovu. Dne 1. dubna 1896 konen
pikroeno k dílu na vci té a bylo pijato následující usnesení
"Jelikož jsou po zákonu oprávnny hbitovní sbory vydržovati
zvláštní zálohu neb fond pro zvelebení hbitova a budov jeho, budiž
usneseno, aby Sbor esko Národního Hbitova dle zákonu toho uložil
:

stranou z

penz

v

pokladn

se nalézajících

ástku $15.000

(patnácti

dolar) co základ ku zvláštnímu fondu a peníze tyto aby byly uloženy na spolehlivou jistotu neb dluhopisy nesoucí úroky, kteréž by se
stále pipoítávaly k základní jistin
zárove pak budiž poítáno 20
ze sta z každého prodaného lotu N. Hbitova, poínaje budoucím úadním rokem Sboru, ve prospch onoho fondu, dokud by nedosáhl výše
tisíc

;

$40.000 (tyiceti tisíc dolar).
Po dosažení této jmenované ástky $40.000 butež peníze tyto uloženy co zvláštní záloha neb fond, jehož úrok bude se moci používati
ku zvelebování a opravám Hbitova a jeho budov.

Usneseno
ní

Usnesení tato

Dne
bení

6.

hrob

pod žádnou záminkou nesmí se na tento
vždy zstávati nedotknutým."
byla pijata celým Sborem jednomysln.
Valná výroní schze.

také, že

fond sáhnouti a

zvlášt-

má na

kvtna ve valné schzi Sboru

daroval Sbor kvtiny pro zdo-

vysloužilcm.

Noví zástupci
Od Sokola Slov. Lípy p. Jan Vank za p. St. J.
Halíka od ádu Vrnost p. Jan Forst od lóže Praha . 231. I. O. O. F.
p. Václav Horáek ;od ádu Rovnost p. J. Doležal.
Oznámeno, že jest fontána s pitnou vodou postavena, a uloženo
výboru postarati se o nové ploty kolem vodárny, kvtinové zahrady
a stromoadí ped hbitovem, aby se to vše mohlo uchrániti ped mož:

;

ným

poškozením.

;

IOO
na budoucí rok úadní mla výsledek následující
Mencl, námstek p. Jan Kíž, tajemník p. Fr. Ring, úetník p. Jos. Spousta, pokladník p. Jos. Jurka a správní výbor pp. Fr.
Fuík na dva roky, a Martin Wolf na i rok.

Volba

Pedseda

úadník

.

p. Fr.

Usneseno povoliti tajemníku roního služného $25 a
úetníka na $10.000.

V

ervnu odporuoval výbor

ných sklen niku, ponvadž
a není

aby

možno

pi

je spraviti,

Ms

jí

nových

postavení

záruku

dev-

staré už jsou chatrné, nevyhovují

aby njaký

nich byla postavena slušná

zahradníka,
vadní.

zvýšiti

as

vytrvaly.

Odporuuje

pak,

budova pro úado v n u

aby shodovala se slohem s ostatní výstavností dosaú a d ovna pak byla zrušena, ponvadž nebylo

k á

t s

teba.

Pro hbitovní zálohu byly výborem vybrány dluhopisy chicažské
vodárny za $10.000 a školní za $5.000.
Pro udržení poádku na hbitov v lét odporuuje se vydržování
aspo v nedli druhého strážníka v stejnokroji, a aby byl na hbitov
otevený v nedli jen jediný vchod hlavní branou, by nemohli nepovolaní rozpustilci tropiti na hbitov nepoádky.

Ve schzi

1.

ervence vnováno $3.50 Patronátu

za výletní lístky zaslané.

Od ádu

.

A. Sv. Školy

Garfield pijat zástupce p. Václav

Nekola na místo Kar. Šrámka.
Okrašlování lotu a hrob.

uinno

nkolik dotaz o té vci, bylo pijato náslevysvtluje se samo sebou
"Usneseno, aby veškeré penžité ástky, jimiž by rzné osoby
pály si zajistiti trvalé každoroní vydržování a okrašlování svých lot
N. Hbitova a zanášeny zvláš v
a hrob, byly pijímány .Sborem
knize úetní, a aby pouze úrok z penz tch bylo použito k okrase
shora naznaené."
Jelikož bylo

dující usnesení, které

:

.

Ve schzi

záí byla podána žádost jisté vdovy za penžitou podJelikož opravené stanovy podobné výdaje nedovolují, sebrali
2.

poru.
zástupci mezi sebou $2.60 a poslali je žadatelce.
Správní výbor usoudil, že bude záhodno, aby

si Sbor opatil hyhasiské, ponvadž pi nynjším
dranty a hadice i
silném tlaku vody bude výhodné v pípadu ohn a zárove to uspoí

náiní

na pojištní.

spolená pehlídka hbito-

záí byla odbývána
letos vykonaných.
a všech prací na
Ve schzi 7. íjna bylo povoleno darování kvtin pro výstavy Slovanské Lípy, Sokola echie, Patronátu Ladimír Klácel a esko Dlnickému Pveckému Sboru. Noví zástupci od ádu Vyšehrad p. Fr.
27.

va

nm

IOI

Capouch

za p. Fr. Floriana; od lóže Jan

Hus

J.

T.

p.

Jos. Sinkule za

p. Fr. Fišera.

Tesasko-Truhláská dlnická jednota vedla

si

na

stížnost, že se

Hbitov

zamstnávají také neunioví dlníci. Bylo na to uloženo tajemníku, by odpovdl, že tomu tak není, nýbrž že N. Hbitov zamsta platí jim uniové mzdy,
nává vesms jen uniové
a na dkaz toho, aby uvedl jména všech zamstnaných tam.

dlníky

Národní hbitovní sbory eské v O maze a v Baltimore
si k tajemníku o zaslání otisku stanov hbitovních a o laskavé

dopsaly

pouení ve správ hbitovní.

Tajemníku tedy uloženo, aby jim

dle

možnosti vyhovl.

Oprava stanov.

V

ádné schzi

stanov hbitovních

4.

listopadu 1896 byla pijata následující oprava

:

— V pípadu penesení mrtvoly na

jiné místo musí
býti písemní svolení od majetníka lotu, na kterém byla mrtvola pohbena, a zárove nesmí býti mrtvola vykopána bez svolení pozstalých

Hlava

8.

i.

4.

po onom zemelém.

Žádná hrobka (krypta) na kterémkoli lot neCl. 8. (Doplnní).
smí býti postavena nad zemí, jak ve stanovách zní, le by majetník nechal na každé stran hrobky té nejmén šest stop prázdného místa.
Správní výbor oznámil, že

n dohotovené.

sklenníky

na

hbitov

jsou úpl-

Ve schzi 2. prosince bylo oznámeno, že prošlé dluhopisy byly prodány v obnosu $10.000 a za
kcupeny nové na mstské dan nesoucí

n

6 ze sta úrok.

»

Veškerý náklad na nové postavené sklenníky a na budovu pro

za-

hradníka obnášel úhrnem $5.024.55.

Do vodárny postavena kamna, by se voda v
zmrznutim.

zim

uchránila p<»(l

Výbor odporuuje pikoupení pozemku, ponvadž hnedle bude

pda
lépe

pro hroby vyerpána, a pak zavedení nových knih, z nichž by
pehledy konaly.
IVo svobodomyslné školy bylo opt povoleno letos $100 na v

sJedni dni

á

-

n

noní stromky
Výbor

se

rozdliti.
pro dítky, a peníze ty se mají mezi
oznámil, že úetník Hbitova, p. J, Spousta, po
z
iz e 1
aniž by byl poádek v knihách a s penzi uinil.

m

,

uloženo pedsedovi, aby s výborem správním odebral se na Hbitov
a uinili poádek dle možnosti a knihy aby zatím svili zahradníkovi,
by je vedl, nežli bude o
njak postaráno. Zárove byl požádán p.
F. Stejskal, banké, aby knihy pehlédl, zdali jsou v poádku.
I

n
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Ten po nkolikadenní namáhavé práci shledal v nich schodek
úhrnem $267.40. Nový zástupce pijat od lóže Ottokar R. P. p. B. C.
Legros za p. M. R. Hebíka.
Do následující schze dostavil se p. Spousta osobn a omlouval
schodek svou neznalostí knihvedení, aneb njakými nevdomými mýlkami. Sbor o vci té dlouho rokoval a konen uznal úetníka vinným
a tento byl s úadu svého sesazen. Schodek pak
nuceni
byli
jeho ruitelov za nho zaplatiti. Pan Spousta ponechal
na pohledávku tuto služné posledního msíce a nkteré drobné pohledávky v rukou výboru, tak že schodek jeho pak obnášel $202.69.
Usneseno, aby pro nového úetníka byla snížena záruka na $5.000.

nepoádk tch

Dosavadní

úadovna úetníkova

pesthována do zahradníkova domku
kvtin byl koupen nový registraní

tovní

i

s

byla od brány hbitelefonem, a pro prodej

stroj.

Rok 1897.

Poátkem nového roku bylo pidáno Sboru N. Hbitova starostí
soudním ízením. Na Crawford ave. mly býti kladeny od msta
vodní roury a dle rozpotu mstského mlo vypadnouti na Hbitov poplatku za celou délku jeho $641.52, proti emuž Sbor se ozval
se stížností svou, ponvadž vodu mstskou nepotebuje, maje svou
I odevzdáno to výboru, aby potebné kroky uinil.
vlastní.
Ve schzi 6. ledna bylo pijato usnesení, aby všechny hrobky na
se

lotech hbitovních byly

stavny z dobrých látek, by byly trvanlivé a
nepromokavé.
Usneseno, že na lotech zakoupených, ale nezaplacených nemže
se dovoliti, aby se stavly njaké okrasy neb pomníky, pokud není lot
zaplacen a postup v rukou majetníka.
Další $4.000 odkázány k zakoupení dluhopis na uložení.
Nový úetník na místo p. Spousty byl volen v mimoádné schzi
k tomu úelu svolané 2.7. ledna. Ze 30 uchaze byl pi tvrtém hlasování zvolen p. Fr. Husák 26 hlasy ze 49 pítomných zástupc.

Pojištní budov bylo objednáno pro Hbitov a sice znla
nabídka na pojištní jich v obnosu $3.400 za $65.48 na jeden rok a za
$196.44 na pt let. Toto poslednjší bylo pijato.
Noví zástupci
Od Sboru
Ostrostelc pp. Fr. Mudroch a
S. P. S. p. Jos. unat na 2 roky;
Jan Mráz; od ádu Praha . 13.
od ádu Pravda p. Rud. Kapsa od ádu Lincoln pp. Jos. Valentin a Ant.
Radlická od ádu Garfield pp. Kar. Šrámek a Václav Vaška od dvoru Klácel N. L. p. Kar. Vittner.
3. února ve schzi bylo usneseno, aby se podél hlavních cest
Hbitova vysázely stromky, ponvadž už znan strom na hbitov

.
.

:

;

;

;

ubývá, a aby se odstranily kamenné ohrady pohebních lotu, které
rozpadávají se a znešvaují pohled na hbitov i krásocit uráží. Nový
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zástupci od ádu Osvta pp. H. Kutta a Vojt.
Žižka J. T. pp. H. Suesmihch a M. Leština.
3.

Janeek; od

bezna ve schzi bylo usneseno, aby Sbor poádal

nost zdobeni

letos

lóže Jan

slav-

hrob

na své útraty a pijal k sob všechny ty
které
slavnosti
sbory,
by
chtly se súastniti.
Ruitelé p. Spousty, bývalého úetnika, nabidli se, že zpronevenou ástku nahradí, bude-li jim popáno ješt delší lhty k obstaráni
penz. I povoleno jim ješt 60 dní.

Výbor pak oznámil, že koupil za $4.000 City of Chicago Speciál
Assessment Bonds nesoucí 6 ze sta úrok. Nový zástupce od ádu
Jií Washington p. F. Ort za p. J. Radu.
7. dubna byl ve schzi darován kvtinový vnec Patronátu Klác.elovy školy k slavnosti školní ku poct narozenin prof. Klácela 7.
dubna.

Výbor oznámil,
a

že jest

zazdní kotl

sklen niku

ve

položení vytápcích rour

provedeno jeden železniní vz stromk pro zasázení podél cest hbitovních z Aurora, 111. zakoupen, a že pipravuje se sekce pi veterán ském pomníku ku pro;

deji lotu.

Výroní valná schze.
Noví úadníci byli voleni v hlavní schzi
byli zvoleni následující

5.

kvtna

a tu

:

Pedseda p. J. Pecha, místopedseda p. J. Kíž, tajemník p. J. Fiúetník
lip,
p. F. Husák, pokladník p. J. Jurka a do správního výboru
p. J. Šindelá a p. J. A. Smejkal.
Usneseno také, aby k žádosti zahradníka byla kvtinová zahrada
.zvtšena a

novým plotem opatena.
Ve schzi 2. ervna zaplatili ruitelov

za p. Spoustu obnos nedomu, $198.19 a vc ta jest vypoádána.
Oznámilo se, že artézská stude na Hbitov pestala
dávati dostatek vody, a že musí se co nejdíve nco uiniti k její správ. Odkázáno to výboru, aby se u znalce peptal, a povoleno na její

stávavší se

vyistní

$50.
Když se však shledalo, že ani vyistní rour nic
•nepomohlo, a když odborník pravil, že musí býti hloubji vrtána, odbývala se úada o tom 21. ervna a byly peteny nabídky jednotlivých
závod, za by práci tu vykonaly. Nedocílilo se však dohodnutí o tom,
a. Sbor usnesl, že
práci tu podnikne sám s firmou Miller a Sp. na denní
neb
firma
ta
stude stavla a nejlépe ji zná.
práci,

Usneseno, aby se otevela první sekce od jezírka
v ní aby se prodávaly od $100 do $150 dle uznání výboru.
Usneseno dále, že dle stanov nesmí výbor trpti, aby se pi lotech
stavly schody, pehrádky a jiné stavby, mimo pomníky, a by se toho

a loty

piln

dbalo.
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Usneseno, že

vi tomu, že mnoho jinonáiodních

lidí pochovává na
jeho hrob, kdežto všechny ostatní hbitovy
pochovávají dráže, zvýšila se cena hrobu pro j i n o národ/ovce se $7 na $15, ale pro echy aby zstala cena stará

našem Hbitovu pro

láci

v platnosti.

Noví zástupci 5. kvtna od ádu Garfield p. Jos. Kubík za p, K.
od ádu C. Koruna p. Ferd. Svoboda za p. Jos. Vtípila od
Sok. Slov. Lípy p. Jak. Hrodj od lóže Praha p. Kar. Novák za p. V.
Horáka 2. ervna od lóže Ottokar p. Fr. Holub 7. ervence od lóže
Ottokar p. Ant. Vopat za p. Vašku.
21. ervence byla práce na vyistní a vrtání studn nabídnuta
Za postavení stroza denní mzdu $15; závod ml si opatit své uhlí.
:

.Šrámka

;

;

;

;

;

j poítá $150.

Výbor na postavení hrobky mimo úadníky ítá v sebe pp. Jos.
Babka, Jan V. Beneš, Rud. Kapsa, H. Kutta a Vác. Kolá, k nimž
pidleni pozdji pp. Jos. Matoušek, Jos. Hora a K. Novák.
Na vyistní studn se pracovalo piln, avšak nedocílilo se žádoucího výsledku istním.
Voda z ní nevstoupala do výše. V mimoádné schzi 22. ervence bylo tedy usneseno, aby se uposlechlo rady
znalc a aby se dala vrtati do hloubky od 1900 do 2100 stop, což jest
Nabídka Millera a Spol. že budou
jediná odpomoc k dosažení vody.
vrtati stude za $2.15 stopu své uhlí si opatujíce, byla pijata a práce

V

r t a lo
se až 2160
Do konce srpna byla hotova.
Proud dává 75 galon
stop hluboko a tu se docílilo dostatek vody.
Znalec shledal, že proud vody unikal v hloubce asi 1300
za minutu.
stop vápencovitou vrstvou stranou, a proto že pestala voda ze studn
téci.
Aby se to neopakovalo, musily se položiti nové roury tak opa-

ihned zapoala.

tené, aby v pípadu, že by se zastavení toku opakovalo, mohlo se použiti vzdušného erpadla k dostání vody na povrch.

Nová hrobka

se staví.

malá hrobka, neb umrlí komora, nejen nedostaosešlá, pomýšlel Sbcr na to, aby upravil hrobku
slohu ostatních budov na Hrbkov a
dokonalou, pimenou úelu
všem
nové
doby. Už 7. ervence bylo usnepožadavkm
vyhovující
seno, že se má taková hrobka postaviti a byl zvolen výbor, aby nalezl
místo pro ni píhodné. Výbor prozkoumav všechny okolnosti, shledal,
že nemže býti vhodnjšího místa na celém hbitov nad to, kde nynjší hrobka stojí, jen že by pro novou vtší muselo staveništ býti
zvtšeno a k tomu úelu by musely býti pikoupeny ti loty nejbližší.
Sbor pijal tyto náhledy výboru a byl s tím spokojen, když majetnící
lotu tch vyslovili se, že budou spokojeni, když za loty ty dostanou
jiné, kteréž by si vybrali, a Sbor odhlasoval, že za každý z tchto lotu
dá majetníku jeho dva jiné, jež si který vybée. Stavitel. J. V. Beneš

Když

stará

vala, ale byla

už stáím

i

Pomník

prof.

Lad. Klácela.

(Ku stránce

56.)

io8

Nový
6.

zástupce pijat od

dubna odbývala

ádu Osvta

p. Fr.

Knytl za

H. KuttiK

p.

schze tohoto úadního
povolen, jako každoron,

se poslední pravidelná

Patronátu Sv. Školy Klácelovy byl
k oslavení narozenin prof. Klácela v jejich síni, kterýž
vnec se pak vždy Patronátem posýlá do Belle Plaine, Iowa, na hrob
oslavence. Také dlnickým jednotám ve prospch listu "Pochode"
darováno za $5 kvtin k bazaru.
roku.

pkný vnec

Správní výbor zadal zhotovení památné desky na hrob Vickersv
p. Juklovi za $80 dle pedpisu.
Stavební výbor na novou hrobku v dstojném slohu a rozmru
jest už s pípravami hotov.
Pijal nákresy a podrobnosti stavitele p.
Beneše a opravil dívjší usnesení tak, aby vnitek hrobky místo z ce-

sochai

veškeré
mentové omítky skládal se z mramoru,
vání a barvení odpadá.
Stavba bude státi kolem $10.000.

ímž,

mst

výbor navštívil rozliné dokonalé hbitovy ve
nejvýhodnjšího u nich nalezl, také zde zavedl.

pée

o

vc

obnovo-

Stavební
a snaží se, aby co

Ponechána

mu

další

tu dležitou.

Noví zástupci byli uvedeni
V lednu od lóže Jan Hus . 2. J. T.
Vác.
a
Sinkule
od
ádu Lincoln p. Vác. Šticha od
pp.
Ryba Jos.
ádu Garfield p. Jos. Kroc od ádu Jií Washington p. Fr. Ort od ádu
p. J. J. Vojta; od Mor. Slov. Podp. Spolku pp. Jan Komeraus
a Jos. Dobrý od ádu
Dlnického pp. Jan Beneš a Jan esák od
ádu Vyšehrad pp. Jos. Skala a Jos. Fiala v dubnu od ádu
Národního p. Vác. Trumpich za p. M. Salavu od ádu Rovnost p. Fr. Stejskal za p. J. Doležala od lóže Jan Žižka J. T. p. Ant. Charvát za p. H.
Suesmilicha v kvtnu od ádu Vyšehrad p. Fr. Capouch za p. Jos.
Kulu od ádu Jií Washington p. Kar. Rauš za p. Fr. Orta.
:

;

;

;

íp

;

.

;

;

;

.

;

;

;

;

Valná výroní schze.
Celoroní schze Sboru C. N. Hbitova odbývala se
4. kvtna a v té po pijetí a uvedení nových zástupc byla pijata a výboru odkázána pololetní zpráva úetníka p. Fr. Husáka. Dle té páí
majetek Sboru na $170.803.02, a sice v dluhopisech uloženo
$26.350.00, majetek inventární obnáší $131.723.30, pohledávky za loty
$5.000 a na zdobení hrob záloha $1.250.
se celkový

Správnímu výboru uloženo bylo, aby provedl zákonité z a b a pohebních lot sedmi kupujících, kteí složili pouze první
splátku na lot, a pak o sob nedali více slyšeti.
Mrtvoly z lot tch
budou vyzvednuty a peloženy do ad, aby loty mohly pejiti do vlastv e n

í

nictví Sboru.

hrob

S 1 a vn o s t zdobení
byla letos svena správnímu
výboru, aby ji obstaral bez vydání za hudbu, získal jednoho eského
a druhého anglického eníka k tomu, a spolek esko-amerických dívek
ku zapní píslušných písní.
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Výbor stavební oznámil, že zadal dozor na stavbu
architektu p. J. V. Benešovi za 3 pro. z ástky zadání stavby, a sice
1
pro. za plány a 2 pro. za dozor. Schváleno.

kobky

Volba

úadník

mla

následující výsledek

:

Za pedsedu

Jan Pecha 26 hlasy proti 18; za námstka jeho p. Fr.
Mencl jednomysln; za tajemníka p. Jos. Filip; za pokladníka p. Jos.
Do správního výboru k p. Jos. Šindeláovi byli zvoleni p. Jos.
Jurka.
Smejkal na 2, a p. Fr. Fuík na 1 rok. Do finanního výboru zvoleni
Za úetníka
byli pp. Fr. Stejskal, Vojt. Sedláek a Jos. Matoušek.
zvolen byl opt p. Fr. Flusák, za zahradníka p. Leo. In, a za hrobníka
byl

zvolen

opt

p.

Lahvic.

p. Jos.

ervna

1.

v

spravil plot proti

ádné schzi

bylo uloženo správnímu výboru, aby
sousedním majetkm, by nebylo možno jej pelézti

neb podlézti.

Finanní výbor oznámil,

že nalezl všechny knihy a

Pedložil též

nových

úty

v poádku.

úadník

podepsané ruiteli a notásky povené, a sice pedsedovu na $500, tajemníkovu na $500, úetníkovu na $5.000, správních výbor po $1.500, pokladníkovu na $25.000, zahradníkovu na $[.500, a hrobníkovU na $1.500.
z á

ruky

Ujednáno, aby se vydaly majetníkm lotu a jiným slušným osolegitimaní lístky, s nimiž bude každý v nedli na
hbitov pipuštn, aby se zamezilo zneuctívání hbitova nepovolanými

bám

osobami.

ervna odbývala se m m o r á d n á schze za úelem zadání
rzných prací pi stavb nové umrlí kobky na hbitov nejnižším nabizitelm. Zednickou práci obdržel p. Jos. Ruš za $1.620; kamennickou p. Suessmilich za $3.590; tesaskou p. Jan Hajsman za $580; železáskou p. Vanderpool, jenž zamstnává mnoho ech, za $1.165;
6.

i

práci na stropu a steše Bratí
a mramorovou firma Keating a

Smrkové

za $815; práci mosaikovou

Práce má býti vykonána dlníky uniovými.
Noví zástupci uvedeni od ádu
Koruna p. Jar. Vítek za p. J.
Sazmu od ádu C. Dlnického p. Vác. Topinka za p. J. Beneše 3.
srpna od lóže Ottokar R. P. p. Fr. Milšic za p. Fr. Holuba 3. srpna
bylo darováno za $10 kvtin Tl. Jed. Sokol Praha v Town of Lake
:

Syn za $1.479.

.

;

;

;

k výstav.
6.

ervence v ádné schzi povoleno darovati za $10 kvtin . Ani.
. 400 záp. 18. ul. ku výstav v listopadu ve prospch ško-

Svob. Škole,
ly

odbývané.

V

zadání prací na kobce uinny byly nkteré zmny a doplky.
7. záí darováno Matici Školské k žádosti její za $10 kvtin pro
výstavu ve prospch školy poádanou v íjnu. Rozhodnuto také pro

cementovou podlahu pro kobku
tekta p.

J.

V. Beneše.

proti asfaltové na

doporuení

archi-

válené

dani ukládá od i. ervence
Jelikož zákon o
na všechny kupní smlouvy lotu kolek 50c, bude tento na každou:
smlouvu pilepen a bude za kupujícímu útováno.
Uloženo správnímu výboru položiti vodovod do zadní ásti hbitova k umenšení práce a vydání. Nový zástupce uveden od Svobodné
Obce

Jan Stayer za

p.

p. J.

Spiegelhauera.

Hromadná návštva

hbitova zástupci ku seznámení se

nm provedených položena na 30. íjna. Pro
deštivé a sychravé poasí však se návštva nevydaila.
íjna uvedeni
noví zástupci od ádu . Národního pp. Fr. Duha a Aug. Burian.
s

pokrokem prací na

5.

2. listopadu v ádné schzi darováno za $10 kvtin Svob. Škole
Vojta Náprstek pro výstavu školní v prosinci na 22. ulici.
Žádost ádu eská Koruna . 107
S. P. S. za vyplacení každému zástupci po $1 za hromadnou návštvu hbitova byla zamítnuta.
Žádost za podporu chudé vdovy M. Š. odmítnuta, jelikož jest to proti
stanovám, a pak bylo jejímu zemelému muži na hbitov poskytnuto

.

i'

darmá místo.
Úetníkova a pokladníkova

pololetní zpráva byla

podána

a

výboru

odkázána.
7. prosince bylo Sboru v ádné schzi nabídnuto ku koupi 10 lístk
k divadelnímu pedstavení ve prospch školy. Byly vráceny, jeli <ož
Sbor jinými zpsoby školy podporuje. Noví zástupci od Svobodné
Dlnického
Obce si. Marie Zemanova za p. A. Vaouka od ádu
p. Kar. Benda za p. J. esáka.
;

:

.

;

Knihy

a

úetní zprávy pololetní jsou shledány výborem v poádku.

Novoroní dárek svobodomyslným školám
byl letos

pi rozmnožení potu škol zvýšen se $100 na $200, což bylo
Z daru toho pipadlo dvanácti školám
9.

schváleno 14 hlasy proti

po $18.18.

Rok 1899.
ledna uvedeni byli noví zástupci od ádu Pravda p. Ant. Jií—
ádu Garfield pp. J. B. Šuster a Petr Pražák od ádu Lincoln p. Tom. Lupa od ádu Jií Washington p. Jos. Šrachta od Mor.
Slov. P. Sp. pp. Jan Švec a Fr. Bubrle od dvoru Klácel N. L. p. Fr.
Liška za p. V. Sedláka od ádu Praha p. Vojt. Bartuška ode dvora
Ostroeský Lev N. L. p. Filip esal za p. Vojt. Bartušku od Sb.
stelc p. Jos. Chýlka za p. Fr. Mráze 1. února od lóže Palacký p. Mat.
Sikyta za zemelého p. Jos. Matouška; od ádu Pravda p. Jan Benešza p. R. Kapsu.
4.

:

kovský od
;

;

;

;

;

;

;

;

.

;

4.

zavésti

vracelo

ádné schzi uloženo správnímu výboru, by dat
vytápcímu kotl samohybné erpadlo, kteréž by
do kotl vodu ve výhevných rourách zastavenou.

ledna bylo v
ku sklenníky

III

Bylo pak oznámeno úmrti jednoho z nejstarších a nejzasloužilejlen Sboru esko Národního Hbitova, pana Josefa Matouška,
jenž zemel 23. prosince 1898. Za jeho vzácné služby a zásluhy o
N. Hbitova vzdána mu úcta povstáním všech pítomnech
Sbor
zástupc, a uloženo výboru tí zástupc, pp. Fr. Stejskalovi, J. A.
Smejkalovi a Janu V. Benešovi, aby sestavil zvláštní soustrastné usner-ení. aby bylo zaneseno do zápisk, opi.> pak byl zaslán pozstalé rodin
a v asopisech eských uveejnn. Zní pak následovn
ších

.

:

Památní usnesení nad úmrtím

p.

Josefa Matouška.

"Neúprosná Morana smrtícím svým dechem mezi námi zko-

hrob jednoho z nejstarších a nejpracovitjších len
N. Hbitova, Josefa Matouška. Pedasný jeho skon vyrval jej z našeho stedu, kdy práv dílo a snažení jeho po tolikerých
útrapách a svízelích šastné a úspšné budoucnosti hledí vstíc. Vždy
byl to nezapomenutelný náš Josef Matoušek, kterýž s neúmornou, prámravení pílí na uskutenní N. H., chloub všech svobodomyslv Chicagu pracoval, nedbaje svízel a útrap, ano i podených
zívání a vlastního svého zdraví.
sila

v

pedasný

Sboru

v

.

ech

Vytknutý cíl, k nmuž vedla jej poctivost nejryzejšího zaia, o\l
vodítkem jeho veškeré psobnosti pi Sb. N. H. hned od prvých poátk, když myšlenka eského pohebišt vznikla v tehdy stávajícím
podp. spolku v pípadu ohn, jenž vyslal jej 12. února 1877 co zástupce
do Tl. Jed. Sokol. Den ten jest památným pro innost zesnulého
J. M., který od té doby veškerou silou svého ducha pracoval na uskutenní myšlenky esk. H. Již po 14 dnech, 26. února 1877 sešli ->e
zástupci za tím úelem, uznali vzácné schopnosti M., a zvolili jej za
pedsedu výboru pro nárt hbitovních stanov. Tím byl uinn po-

átek podniku, který má za svj úspch dkovati jen neúmorné píli
zesnulého J. M., jemuž ovšem ku pomoci stálo nkolik také již zesnuNová myšlenka v
lých a nkolik ješt žijících len onoho výboru.
prozíravém J. M. nalezla velého zastance, tak že byl 12. bezna 1877
zvolen za jednoho z osmi výbor, kteí sestoupili se, aby založili nár.
hb. spolek. Tím dal základ ku prvnímu stálému hbitovnímu výboru,
na jehož inkorp. listin zesnulý J. M. se podepsal o 4 dni pozdji,
16. bezna 1877.
M. byl poven úkolem obstarati inkorporaci Sboru a ta byla vyíízena do II. dubna. J. M. byl V ní jmenován na prvním míst dvrníkem a byl zvolen na první správní výbor na pl roku. Ihned poalo
se jednati o koupi pozemku, na emž J. M. má nejvtší zásluhu.
Nei

dbal ani toho, když byl žalován proto a soudn potahován, že tam dal
Okolní obyvatelé stavli podniku N. H.
první mrtvolu pochovati.

pímo nepekonatelné pekážky, ale J. M., nedbaje osobního prospchu
svého klidn a pevn vedl celý podnik k uskutenní. Práce jeho byla

odmnna tím, že byl

1.

srp.

1877 zvolen za lena

spr. výb., a že

v první

112
i. kv. 1878 byl zvolen za pedsedu Sboru.
Co takový
>
pi slavnosti kladení zákl. kamene staré hrobky úchvatnou
naež vlastnorun ukládal pamtní listiny do zákl. kamene. Za ne-

výroní schzi

e

ml

únavnou

práci a obtavost pro N. H. byl ve 2. výr. schzi 7. kv. 1879
zvolen
za pedsedu, jakož i v následující výr. schzi 5. kv. s88o,
opt
nebo tšil se veliké oblib u všech tehdejších zástupc Sboru, již dovedli oceniti všechnu tu práci, kterou nezištn vykonával.
Když byl
ustanoven výbor 9. ún. 1881, jenž
požádati p. Fr. B. Zdrbka za

ml

Ve výrosepsání djin H. do pamtní knihy, byl jedním z výboru.
ních schzích 1881 a 1882 byl opt poctn zvolením za pedsedu.
Veškeré dležitjší v\'bory mly v
neúnavného spolupracovníka a pr^to

nm

také, když jednáno bylo 15.
na výbor k jich sestavení.
jež nesly

zdárné ovoce.

úadem

byl vždy

nejzasloužilejšímu

list.

Pi

V

následujících výr. sch. 1883 a 1884
to nejvtší

Byla

pedsedy.

lenu

1882 o nových stanovách, zvolen J. AI.
tom jevil prozíravost a obezetnost,

díle

zástupci Sb.

.

N. H.

odmna, jakou

poctn
mohli

dáti.

Hbitov vzrstal pod jeho vedením, a když tam 26. 'ce 1885 byl
odhalován pomník svobodomyslného uitele L. Klácela, pijal jej
N. H.
pod pravomoc Sboru

.

Cít

pak už unaveným, a chtje i jiným popáti, by na národa
roli ddiné sil svých zkusili, podkoval se ku všeobecnému pekvapení všech zástupc 23. pros. 1885 z pedsednictví, ale na všestrannou
žádos dal se pohnouti, aby úad ten podržel na dále. innost muže
tak zaujatého pro podnik, jemuž stále nejvtší pozornost svou vnoval,
nalezla i v následujících letech zaslouženého ocenní, nebo byl nepetržit volen za pedsedu od r. 1886 až do r. 1890. Tu vzdal se místa
toho po I3letém držení hodnosti té, avšak neustal psobiti na dále ku
srostl.
Zastával rzné výbory.
prospchu podniku, s nímž byl
se

takm

Dopáno mu

pak r. 1894, by jméno jeho vyryto bylo první na desce,
kde zaznamenáni jsou ti, již podepsali první listinu inkorporaní.

.

Pi pohbu prvního hrobníka
N. H., Jos. Lahvice na žádost
N. H. enil slova útchy pozstalé rodin. Takte*
rodiny a Sboru
jest v dobré pamti všem poslucham jeho výmluvná
30. kv. T89S
oslav
zdobení
hrob
na
H.
N.
pi
Slovy nehledanými, jakými jen

.

e

.

muž nesetnými zkušenostmi

života

obohacený

mže

promluviti, líil

zraky nesetného množství lidu píiny, pro my echové máme
tento svátek oslavovati. Ješt v posledním roce života svého byl pidlen na výbor stavební a úetní, což jako všechny spolkové povinnosti

ped

svdomit

zastával.

innost jeho, jak vidno z uvedených udání, nesla se jen ku prospchu a rozkvtu . N. H., a protož mý, Sbor zástupc v uvážení
nehynoucích jeho snah a nenahraditelné jeho ztráty, dovolujeme si vysloviti nejhlubší soustrast jak manželce drahého zesnulého, tak i celé
pozstalé rodin. V uvážení velikých zásluh, které si získal o celý pod
•

n6
Kolá, podal zprávu, že 13. srpna 1899 odevzdal obadn dostavenou
hrobku a úty za všechny práce na ní. Stavba byla provedena dle pláa specifikací známého architekta p. J. Y. Beneše z . 78 Johnson tri.
s následujícím nákladem

n

.

Jos. Ruš. zednická práce
Suesmilich Br., kamennická práce
J. Haišman, tesaská práce
Smrka Br., klempíská práce a stecha
Keating a Syn, mramorová práce a podlaha
Yanderpool & Co., železná práce
M. Heyl, plastýská práce
J. Šiman, sklenáská práce
R. Kapsa, vodaská práce
J Vodák, barvíská práce
Eaton & Prince, Elevator
YV. A. Ludwig". kování na prelní dvee
H. Andrews, sedadla
R. Williams, katafalk a svícny
Architektu J. V. Benešovi 3 pro

$1.684.75
3.857.10
580.00

815.00
1.479.00
1. 201. 19

33°°
,2 4/5
1

....

.

170.00
36.50
207.40
80.00
3 x 5-65

Poštovné
Jízdné pro 8

Celkem

lenný
stála

00.00

15300

3.00
24.00

stavební výbor

hrobka

$10.864.34

Pedsedovi výboru p. Jos. Babkovi, jakož i všem lenm, kteí
nelitovali asu, námahy, penz, ani obtíží, vzdán velý dík celým Sborem za provedení díla, na nž . N. Hbitov bude moci býti vždv
hrdým. Zaízení hrobky jest všestrann uznáváno za moderní a dokonalé ve všem ohledu.
úmrtí h r o b n k a p Jos. Lahvi4. íjna oznámeno
c e
Rodina jeho zatím ponechána v bytu pro nho postaveném. Nový zástupce uveden od ádu Osvta p. Jan Vysoký za p. V. Janeka.
Darováno po $10 kvtin patronátu . školy v Town of Lake, Sokolu Slov. Lípa. a výboru pro dobro svobodomyslných škol k jich
bazarm.
Povoleno položiti hlavní vodní rouru do zadní ásti hbitova.
1. listopadu v ádné schzi darováno za $7 kvtin Sokolu
Chicago,
a za $5 pveckému Sborn Slavoj k výstavám.
í

.

.

natra

Unie
vede si stížnost, že správa
X. Hbitova nezadává práce uniovým natram. Správní výbor
vysvtlil, že nedostal od žádné uniové firmy nabídku na práci tu. a
proto ji zadal tomu, kdo podal nižší nabídku, p. Vetešníkovi.
6. prosince v ádné schzi bylo povoleno $200 k rozdlení mezi
eské svobodomyslné sobotní a nedlní školy, a z toho na 12 ško! pipadlo po $16.66. Nový zástupce uveden od ádu Jungman p. Vác. Xe-

eských

.

kola za

p. J.

Horu.

ii7

Rok 1900.
se z finanního výbo7. února v ádné schzi
ru pp. Fr. Stejskal a Jos. Hora, nemohouce povinnosti jeho dále zastávati.
Xa jich místa byli zvoleni pp. Václav Kolá a Jos. Kostner.

podkovali

Povoleno pak postaviti nové potebné paeništ.
Uloženo pedsedovi p. J. Pechovi, aby vysvtlil novému klubu
S. P. S., jenž hodlá pijmouti jméno Roberta Yiekerse k jeho žádosti, jaké zásluhy ml p. R. Yiekers o eský národ, jehož si tak vážil, že

.

djiny jeho v angliin sepsal a vydal.
Xoví zástupci uvedeni od dvoru eský Lev p. Fr. Vytlail za p.
Jos. Babku od ádu Vyšehrad p. Vác. Bambula od ádu Vrnost p.
Hynek Plechatý za p. J. Forsta od ádu Jií Washington p. Kar. Rauš
za p. J. Šrachtu; ode dvora Klácel p. Vác. Brouk; od ádu Lincoln p.
V. Pospíšil za p. Fr. Kroce 7. února od ádu . Národního p. Martin
Wolf od lóže Jan Žižka p. Jan Vodák od ádu Pravda p. Jan Pibyl.
7. bezna v ádné schzi darován vnec škole Lad. Klácel ku slavnosti jeho narozenin 7. dubna, kterýž vnec po slavnosti bude zaslán
na hrob oslavencv v Belle Plaine, Iowa.
4. dubna v ádné schzi doporuila ústední eská emeslnická
Jednota písemn, aby Sbor sám pevzal zhotovování beden na rakve,
pi emž by byl zamstnán uniový tesa neb truhlá. Odpovdno vysvtlením, že po delším rokování Sbor uznal, že podobné vci podnikati nemže, ponvadž pohrobníci kupují bedny kde chtjí.
Vedena pak stížnost na to. že p. J. Lažnovský staví tanírnu skoro
proti vchodu na hbitov, eož by bylo zneuctním mravním národního
pohebišt a památky našich zesnulých milých. Uloženo výboru, aby
promluvil s p. L., by úmysly své zmnil, a kdyby se zdráhal, aby se zakroilo soudn. Uloženo také pokladníku, aby pikoupil dalších cenných papír za $3.000.
2. kvtna ve valné schzi byly pijaty pololetní zprávy úetníka a
pokladníka. Ujednáno pak, aby se ku slavnosti zdobení
zjednala hudba, která však nesmí po slavnosti po okolních hospodách
šumaiti, sice by nedostala zaplacení.
;

;

;

;

;

;

hrob

Volba nových

mla

úadník.

pedseda p. Jan Pecha
Ring: úetník p. Fr. Husák pokladník p. Jos. Jurka správní výbor pp. Jos. A. Smejkal, Fr.
Vytlail a Jos. Šindelá; zahradník p. Leo lne; výbor finanní pp. Jos.
Kostner, J. Bevá a Vác. Kolá.
6. ervna byl v ádné schzi ctn dopis Stráže Osvojených, která
pimlouvá se za novovké spalování mrtvol tch. kdož by si
toho páli. Odkázáno správnímu výboru. Pokladníku uloženo kouUsneseno, aby v nopiti dalších dobrých cenných papír za $6.000.
vé sekci otevené práv byly prodávány loty od $125 clo $150, vyna budoucí rok

místopedseda
:

následující výsledek
p. Fr. Mencl tajemník p. Fr.
:

:

;

;

n8
sekce

rožní, a otevela se další
tak, a loty v této sekci se prodávaly

jma

s

lacinjšími

loty.

Uinno

po $60 až $100.
11. ervence v ádné schzi darováno za $10 kvtin sboru Sokol
Chicago pro výstavu jejich. Usneseno zavésti vodu dále do hbitova
pro novou sekci.
Spolená návštva hbitova od zástupc všech byla
položena na 26. srpna.
Vysloveno usnesení soustrasti nad

úmrtím lena Josefa Nájemníka

.

v následujícím znní: ''Jménem Sboru
N. Hbitova dle usnesení o
uznání zásluh dlouholetého zástupce a pracovníka pro dobro Sboru,
p. Josefa Nájemníka, dán návrh v dnešní schzi (11. ervence 1900), by
byla vyslovena pozstalé rodin naše nejhlubší soustrast nad ztrátou
tak váženého manžela a ctihodného obana." Podpisy výboru.
Noví zástupci: Od ádu Vratislav p. Vác. Hejdánek za p. M. Koláe od ádu
Koruna p. F. J. Pchota za p. Jos. Vítka.

.

;

Pocta zesnulým

V

této

lenm

sborn esko-Nár. Hbitova.

ádné schzi usneseno ohledn návrhu na

prokázání piSboru následující
pocty zesnulým
1.
pípadu úmrtí ádného lena Sboru C. N. Hbitova budiž
úmrtí oznámeno v denních eských listech.
2.
Budiž položena slušná kytice, neb vnec, neb poduška na rakev zesnulého se jménem Sboru
N. Hbitova.
Budiž objednán jeden koár pro zástupce. Pedseda a správ3.
ní výbor tvoí pohební výbor pro zesnulého lena.

mené

lenm

:

V

.

Všechny pípravy ku pohbu, oznámky, kvtiny, koár, atd.,
pedseda s tajemníkem a pedloží úty toho nejbližší schzi
Sboru ku schválení a vyplacení.
Dobe stojící úd Sboru . N. Hbitova jest každý zástupce, jehož
jméno bylo v poslední schzi ctno tajemníkem, a který nebyl svým
4.

obstará

.

N. Pí.
spolkem odvolán pro nekonání povinností co zástupce Sboru
Místo jeho nelze prohlásiti za uprázdnné pro nenavštvování schzi.
1.

Sesterské Podp.

ádné schzi byla ctna žádost
za dovolení, aby dne 10. srpna po 6. h. veer mohly lennavštíviti a prohlédnouti si hbitov.
Bylo to povoleno a

srpna v

Jednoty
kyn sjezdu

správnímu výboru bylo uloženo, aby je v tu dobu po hbitov provázel.
Ohledn vyšetování krematoria pro spalování mrtvol
oznamuje správní výbor p. J. A. Smejkal, že navštívil hbitov GraceZa celou doland, kde bylo krematorium postaveno r. 1893 za $4.000.
bu jeho trvání do konce ervna t. r. bylo v
spáleno 610 mrtvol.

nm

Spálení jedné mrtvoly koná se za poplatek $25, pi emž
Po delším rokování bvla vc odložena na další dobu.

jest

výloh $10.

irg

dluhopisy

Uloženo pokladníku prodati spolkové
13^ ze sta, jelikož prémie ta bude pozdji

prémii

pi

klesati, a koupiti jiné

i
pikoupiti jich za dalších $5.000.
Usneseno, aby bylo zástupcm po spolené návštv hbitova 26.
se postará správní
srpna poskytnuto oberstvení za peníze Sboru,

<lobré papíry za to, ale

o

výbor.

Odporueno

ote/ení nové sekce

pi pomníku

vyslou-

žilc amerických s cenami lotu, jaké jsou ve vedlejší sekci. Nový zástupce uveden od ádu Jungman p. Fr. Novák za zemelého p. Jos.
Nájemníka.
5. záí v

ádné schzi

byla pedložena stížnost Ústední Jednoty
práce na hbitov zadávají neuniovým dlníkm,
kdežto unioví dlníci
N. Hbitov podporují vždy, a žádá se za na-

eských

unií, že se

.

pravení toho.

Barvení sklenník

bylo zadáno po vypsání nabídek nejJanu Sahulovi za $75.00. Ujednáno požádati makteí mají na nich kamenné ohrady, aby pi cestách dovo-

nižšímu nabiziteli
jetníky lotu,
lili

p.

je odstraniti a nahraditi
3.

íjna v

vkusným trávníkem.
byla ctna stížnost

ádné schzi

ty

eských

ád

na

odbývání hluných výlet

v zahradách vedle hbitova se
Rokovalo se o tom a bylo pak
žádostí, by se to více neopakovalo.
uloženo tajemníku, aby dopsal všem Sborm zastoupeným u Sboru
N. Hbitova, aby poblíž
N. Hbitova neodbývaly své výlety, a byly
nám nápomocny k udržení poádku.
zprávu
Správní výbor p. J. A. Smejkal pedložil

.

.

výroní

pro státního tajemníka zákonem

vyžadovanou. Schváleno.
N.
cestu západn proti

.
Správní výbor oznámil, že pozemek pes
Hbitovu byl zakoupen pro nmecký evangelický hbitov. Žádá za dovolení, by sml pikoupiti piléhajících 10 akr pdy
ku hbitovu,

dostane-li je

po $700 za

akr.

Povoleno.

Stížnost vedena byla též na to, že mrtvoly

zpsobu
zápach.

pohbívané

dle

nového

kryté v rakvích zemí, vydávají z hrob
Uloženo správnímu výboru, aby to vyšetil a dle možnosti

nejsouce

dostaten

tomu odpomohl.
7. listopadu v ádné schzi darováno Sokolu Slovanské Líp za
$10 kvtin pro bazar. Bylo ctno sedm dopis od
proti odbývání
výlet v bezprostední blízkosti hbitova.
Spolek eských Žurnalist v Americe žádá Sbor, zdali by mohl
pevzíti v ošetování své hrob zesnulého eského novináe p. I.. Ave
naria.
Usneseno, že žádosti té nelze vyhovti.
Národní Tiskárna zaslala Sboru výtisk knihy
Chica-

ád

-

eské

adresáem eských spolk a obchodník msta toho. Rokogo
valo se pak o koupi 10 akr pozemku ležícího vedle . N. Hbitova od
Ten žádá po $800 za akr. Rozhodnuto, aby se mu nap. Langeho.
bídlo $750.
Odporueno zakoupení dalších cenných papír za $2.500.
s

1

20

5- prosince v ádné schzi darováno za $10 kvtin pro bazar MaŠkolské, a usneseno povoliti $200 na rozdlení stejn mezi všechs v o b
sobotní a
ny
školy. Z toho
dostalo se 12 školám po $16.66.
Pí. M. V. dovolává se lidumilnosti ve své bíd se 4 dítkami, p r o

tice

eské

nedlní

.

-

sic o
mnoho,

podporu. Uznáno, že by podobných žádostí picházelo
a že nelze jí vyhovti.
Uspoádána dobrovolná sbírka, která

vynesla $6.09, kteréž byly žadatelce dorueny mimo to byl zvolen tívýbor, aby rodinu to odporuili okresu neb nkteré dobroinné
spolenosti.
Správní výbor oznámil, že koupil io akr pdy od p. Langeho za
$7.500.
p. Fr. Pavlíek zmiv pozemek, nalezl, že obnáší
o 1 desetinu akru více pedložil také nárvs rozdlení pozemku na loty
;

lenný

Zemmi

;

a

správnímu výboru, aby tam dal nasázeti
stromky.
Ujednáno, aby správní výbor objednal u p. Koupalové Luskové
podobiznu zesnulého p J o s Matouška za $100
pro Sbor. Nový zástupce ode dvoru Klácel . 3. C. A. Lesníku uveden byl p. Yác. Koutník za p. Yác. Brouka.

výmr

cest.

Uloženo

.

.

Rok 1901.
2.

16.

ledna v

ádné schzi darováno kvtin

za $10

eské

svob. škole

wardy k bazaru.

Zmna
Jednomysln
sledujícího znní

uadního roku.

byl pijat návrh p.

J.

Kostnera na opravu stanov ná-

:

Hlava L, písmeno E, volba úadnictva znjž následovn

:

Úadní rok poíná dnem 1. ledna a koní dnem 31. prosince.
2.
Úadníci butež voleni vždy ve zvláštní schzi v msíci prosinci, která budiž urena vždy v pravidelné schzi prosincové, a nastoupí úady své v první schzi msíce ledna následujícího.
Staí úadníci nech slouží tak dlouho, až noví nastoupí svá
3.
1.

místa.

Byla pak schválena písemní smlouva s pí. Marií Koupalovou Luskovou, která zavazuje se zhotoviti za $100 obraz zemelého p. Josefa
Matouška v životní velikosti v rámu a odevzdati jej výboru.
6. února v ádné schzi oznámil správní výbor, že vyjednával o
telefonické se spoleností, ale nic výhodslevení na

služb

ného nepoídil,

Ohledn

že

bude lépe nechati to pi starém.

pohbívání mrtvol do starých hrobu

oznámil správní výbor p. Smejkal, že prohlédnul zákonník. ale nenalezl
zákonu urujícího dobu vykopání mrtvol. Xa žádném jiném hbitovu
nebyla podobná žádost podána, a nebylo by jí vyhovno pro zásadu, že
mrtvými nemá býti hýbáno, a úcta k hrobm jejich že má býti zacho-

M
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A S po 1 k u
H.
N.
pro spalováni mrtvol, aby
pidal za lena
téhož spolku. Sbor usnesl se na odpovdi, že pro nynjšek není na
to pipraven.
Usneseno, aby obraz Josefa Matouška zstal v místnosti ti brány, ale pozdji na stížnost pí. Matouškové, že je v zákoutí,
byl penesen do úadovny úetníka.
7.

srpna v

ádné schzi

bylo

teno pozvání
se

Sbor

.

.

.

Usneseno, aby spolená vycházka a prohlídka hbitova od len
Sboru byla obeslána na nedli 18. srrpna.
4. záí v ádné schzi rokováno o návrzích podaných díve ohled-

n

podpory eské svobodomyslné

Po

školy.

del

ším rozboru návrh a vyslovení náhled etných zástupc bylo poukázáno na to, že v Chicagu máme Sbor pro vydržování sobotních a nedlních svobodomyslných škol, a návrhy byly položeny na stl.
2. íjna v ádné schzi darováno za $10 kvtin pro výstavu ve prospch Sboru pro svob. školy. Rokováno pak déle o celém vodárenském zaízení na hbitov. Oznámeno, že p. V. Scheiner povolil pevod vody z eky na hbitov. Konen odkázána vc správnímu výboru, aby pipravil rozpoty o tom do budoucí schze.
6. listopadu v ádné schzi darováno po $10 kvtin školám Karel
Jonáš v 27. ward, Lad. Klácel, v Town of Lake a v echii.
Spolek
eských Žurnalist v Americe žádá v dopisu, aby zesnulému spisovateli a novinái p Pavlu A b i e r i m ti bylo Sborem
vykázáno estné místo pohební v kruhu pi soše Klácelov podle p.
Po delším rokování odložena vc na dobu neuritou.
Vickerse.
Žádost Sboru pro vydržování svobodomyslných eských škol za
vtší
dar pro školy ty od
N. Hbitova po
delším rokování odložena na neurito s vyjádením, že Sbor
N. H.
každoron k novému roku uritou ástku na svob. školy vnuje.
Správní výbor obdržel plány a rozpoty na znovu z b u do v á n í
voda r n y spracované od architekta p. J. V. P>eneše za asi $1.659 s
veškerým zaízením, strojem a vodovodem z eky k vodárn. Pijato a správnímu výboru odkázáno, by to provedl.
4. prosince v ádné schzi bylo darováno za $10 kvtin Plzeskému Sokolu pro jeho výstavu. ten pak dopis Spolku C. Žurnalist
v Americe se dne 28. listopadu, odvolávající žádost svou za estné
místo pro hrob Pavla Albieriho. Tím vc jest ukonena. Nový zástupce uveden od Svobodné Obce p. Vác. ehák.
S. P. S. v dopisu vyslovuje
soustrast
Vyšehrad . 48.
Sborn
N. Hbitova, kteí byli po listopadové schzi od nkterých asopis napadáni a uráženi, a žádá, aby
Sbor zakroil, by se podobné neopakovalo, ponvadž pak nikdo nechce
podobný výbor k zastupování ádu neb lóže na se bráti. Na to ped-

—

.

.

penžní

ád
zástupcm

1

.

.

seda upozornil asopisecké zpravodaje pítomné, by výstrahy té si
povšimli a dle ní se ídili ku spokojenosti Sboru i eského obecenstva.

125
usneseno, aby byla hrobka na C.
do 3. hodin odp. otevena k návštv
každému hostu na hbitov, a po tu dobu aby jeden zamstnanec v ní
vedl dozor na poádek.

Po návrhu

N.

p. F. J.

Pchoty

Hbitov každodenn

od

12.

pak o novoroní dar pro sobotní a neeské svobodomyslné v Chicagu. P. Smejkal navrhl
Po nkolika eech o návrzích hlapovolení $300, p. J. Kostner $500.
sovalo 22 zástupc pro $300 a 8 zástupc pro $500. Povolený obnos
byl pak rozdlen na 12 škol a na dtský asopis, a tu obdrželi dotení
rozdíln od $16 do $40 dle uitelských sil a potu žactva ve škole každé.
Pi první výplat roního služného po $30 správnímu výboru nepijal
p. Jos. Kostner plat, ale odkázal $15 zdejší a $15 pražské Matici Škol-

Rokovalo

se

dlní školy

ské.

Rok 1902.
8.

v

ledna v

nmž

ádné schzi ctn

rozhodn

dopis

odsuzuje

se

Žurnalist

ádu Rovnost . 14. C. S.
zasláno spolku

P. S.,

e-

Americe, kde zástupci Sboru C. N.
ských
Hbitova jsou posouzeni co nevdomí a neschopní k zastávání svých
povinností, a zárove podezíván jest správní výbor z nepoctivosti.
Rovnost odsuzuje spolek
Žurnalist za to, že páni ti dávají takto
na jevo svoji vzdlanost a inteligenci, na kterou se vždy odvolávají.

ád

v

.

Dopis byl pijat.

Dnes pihlásil se nový len Sboru v tlesu První setniny sboru
M a r š á e k Radeeskoslovanských vojenských vysloužilc
c k ý s vkladným $100 dle stanov.
Žádost setniny pijata.
Noví zástupci uvedeni byli: Od Sb. Maršálek Radecký pp. Vojt.
Suchý a Ed. Oberman od Sb. . Ostrostelc p. Ant. Mráz; od ádu
Vrnost p. Ant. Petr; od ádu Jií Washington p. Fr. Ort; od ádu C.
Koruna p. Jan Florian od lóže Jan Hus . 2. J. T. p. Jan Beneš od
dvoru Klácel X. L. pp. Vác. Paara a Fr. Mašek.
Spolek starých eských osadník v Chicagu žádá za odprodání
šestnáctiny akru v nov zakoupené desítce ku pohbívání svých zemelých len, kteí nemají tu pátel a jsou v nuzných pomrech, aby tam
mohli býti zdarma pohbeni. Místo to by neslo jméno "poslední domov starých eských osadník"'. Odkázáno bylo to správnímu
1

;

;

;

výboru.

.

N. Hbitova se $3.400
Správní výbor zvýšil pojištní na budovy
na $4.500, což bylo schváleno. Uloženo pak správnímu výboru, aby
podal návrh, jak by se oslavilo 25leté výroí Sboru C. N. Hbitova,
kteréž letos vypadá.
5. února v ádné

schzi oznámil úetní výbor, že prohlédl bedliv
knihy pokladniní dluhopisy, a nalezl vše v úplném poádku. Odporuil zprávu úetníka do tisku. Schváleno. Usneseno pak, aby se
i

vydaly tiskem djiny hbitova za celé jeho 25leté trvání. Nový zástupce od ádu Jií Podbradský p. Jos. Lažovský, a od ádu Osvta
p. Jan Slabihoud.
5. bezna v ádné schzi byla poctna památka

zemelého zástupce pana Josefa Šindeláe,
lena Sboru a správního výboru pijetím následujícího usnesení:
"Neúprosná Morana, jež smrtícím dechem svým mezi námi ádí,,
zkosila v pedasný hrob jednoho ze starších zástupc Sboru . N.
Hbitova a lena správního výboru, Josefa Šindeláe.
Pedasný jeho skon vyrval nám jej z našeho stedu, kdy dílo,.
práce a snažení jeho poaly býti oceovány.
S. P. S. dne
Josef Šindelá byl pijat co zástupce ádu íp . 41.
2. ledna 1889 ku Sboru . N. Hbitova.
Pro jeho schopnost, dobrou
povahu, snahy a oblíbenost byl zvolen za lena správního výboru pi
Úad ten
první volb po jeho píchodu do Sboru dne 1. kvtna 1889.
zastával správn a nezištn po celých deset rok k uspokojení Sboru
innost jeho, jak vidno z uvedených udání, nesla se
C. N. Hbitova.
jen ku prospchu a rozkvtu . N. Hbitova a proto Sbor zástupc v

.

uvážení jeho nehynoucích snah a nenahraditelné ztráty dovoluje si vynejhlubší soustrast jak manželce zesnulého, tak i celé pozstalé
rodin a jeho pátelm.
uvážení dobré práce, kterou nezapomenutelný Josef Šindelá
sloviti

V

vykonal, dovolujeme si dále vysloviti pokorné pání, by snahy jeho
a innost staly se vzorem všem tm, již na národní roli ve prospch
kmene a jména eského v této nové vlasti pracují."

Usnesení to byvši jednomysln pijato, bylo vepsáno do zápisk
doruen pozstalé rodin.
Slavnost zdobení
byla pak pipravována Sborem na 30. kvtna na
N. Hbitov a byli k ní pozvány vojenské a
uniformované sbory.
Správcové sousedící parentální školy žádali, aby zízena byla
dvíka ve plotu pi škole, by se mohlo ze školy hbitovem procházeti
na cestu. Mínní Sboru jest, aby se nepovolovala žádná cesta
nikomu cizímu, neb dle svdectví úadník
hbitovních dlníci zmínného ústavu pelézají a podlézají plot a chodí
a doslovný opis jeho

.

hrob

hbitovem

hbitovem bez povolení. Výboru uloženo, by
by nemohl nikdo pelézati.

dal plot proti škole opra-

viti,

Usneseno, by byla hbitovní pravidla vytištna také v ei angliN. Hbitova na žádost správního výupravení památníku
boru byl pidlen jim pomocný výbor z pp. V. Topinky, J. V. Beneše
a Fr. Ringa se splnomocnním, by ku spracování pijednali si literárn
cké.

.

K

vzdlaného lovka.
2. dubna v ádné schzi ctn dopis od

ckou K u b e

1

í

k ovu

nadaci

sboru pro ameri-

se žádostí,

by Sbor

C

.

X.

H.

I

pistoupil za

N. H.

íp

p.

lena jeho s píspvkem. Odpovdno bylo,
nic podobného podnikati.
Nový zástupce
Starman za zemelého p. Jos. Šindeláe.

nemže

enk

že Sbor
:

27

.

Od ádu

Tlocviná
pení.

Jed. Sokol Tábor posílá 5dolarovou akcii k odkouAkcie vrácena a Jednot slíbeno darem za $10 kvtin, až bude

potebovati.

Správní výbor koupil nových dluhopis v cen $3.615.50.
Oznámeno, že v pátek II. dubna 1902 jest tomu
25 let, co byl dán základ ku esko Národnímu Hbitovu. Usneseno, aby oslavení jubilea toho bylo pozdji provedeno. Kvtin za $10
bylo darováno ku slavnosti otevení sín v Novém Táboe. Správní

práv

výbor a pokladník koupili za $3.615.50 dluhopis.

Výroní valná schze.

Ptmecítmá výroní schze

Sboru Národního Hbi-

tova byla slavnostní, neb byli všichni lenové Sboru nadšeni všemi
zprávami o zdaru prací Sboru za poslední tvrtstoletí a pipravovali se
k jubilejní slavnosti a vydání tiskem djin Sboru Nár. Hbitova. Volba úadník mla za výsledek zvolení p. Jana Pechy za pedsedu po
šestou lhtu p. Fr. Mencla za námstka jeho, p. Jos. Filipa za tajemníka, p. Jos. Jurku za pokladníka.
Správní výbor zvolen z pp. Jos. A.
Smejkala na 2 roky, Jos. Kostnera a Mat. Sikyty na 1 rok úetníkern
zvolen opt p. Fr. Husák, zahradníkem a dozorcem hbitova p. In, a
do útujícího výboru pp. Bevá, Vytlail a Beneš.
;

;

Pízniv

.

mu

spílal,

Návrh, by se úadníci volili vždy na
starostí o záruky, odmítnut.

astých

Slavnost zdobení
staraná.

za dovolení, aby

sml býti pochonechtjí katolíci na svém hbito-

svobodomyslným vždy

ván na
N. Hbitov zdarma, což
vu uiniti. Bylo to povoleno.
tak

oban

byla vyízena žádost nkolika

jistý katolík, jenž

F. V.,

dva roky,

by nebylo

hrob

jest výborem tak dalece objest pozván p. Lev J. Palda z Iowy ; anS. Elliot ml.
Vojenské sbory se súastní

Za eského eníka

glicky promluví právník
a hudba jest obstaraná.

W.

esko Národního Hbitova

Sboru
za
posledních 25 rok budou ukoneny dnešní schzí a budou odevzdány
dotenému výboru, který opativ vvobrazení, dá je brzo do tisku.
Zvýšení
bylo povoleno dvma zahradníkm a prvnímu
hrobai po 20c. za hodinu, vozkovi o $5
a další zvýšení odloženo pro budoucí schzi. Zástupci pp. J. Kostner a J. Mašek vele
se za to pimlouvali.

Djiny

mzdy

msín,

Pehled

ze

zprávy úetníka

31. prosince 190 1.

Majetek esko-Národního Hbitova obnáší $232.748.17, z ehož
nalézá se v pokladn $4.243.37, v dluhopisech koupených uleženo

128
$69,000. v inventárním majetku $154.491.30, na dluhách za prodané
hrob $524.35.

loty $4.489.15 a na dluhách za zdobení
Za celé trváni hbitova dosud bylo

ních a celkem bylo

rozprodáno 2.374 lotu hbitov-

pohbeno úhrnem 15.880

Zdarma bylo

mrtvol.

chudých pohbeno 574 mrtvol. Záložní fond vzrostl na $31.639.17, a
fond pro stálé zdobení hrob na $1.933.55.
Hbitov má 60 akr pdy a všech lotu 3.740, z nichž je prodáno
2.374, a na prodej 1.366.
Úhrnný píjem Sboru od poátku až dosud obnáší $452.241.18, a
úhrnné vydání za tu celou dobu $447.997.81.
Jubilejní slavnost.
jiti

Ku dstojnému zakonení prvního
oslavení jubilejní odbyté

tvrtstoletí ješt dlužno

pipo-

hbitov samém všemi zápi výroní návštv hbitova dne 31. srpna 1902. pi kteréž pí-

stupci

ležitosti

pednesl len správního výboru

na

p. Jos.

Kostner, struný

pe

hled djin hbitova, podávaje následující události, úkoly a položky

sob

sledující

V

po

:

Tlocviné

Sokol na Taylor ulici odbývána 12. února
mly všechny tehdejší eské spolky vyslat!
20 spolk vyslalo tam následující zástupce pp. Jana
svoje zástupce.
Moravu, Jana Raislera, Jana Berana, Mat. Karáska, Mart. Baumruckera, Prok. Hudka, Jak. Pádeckýho, J. V. Beneše, Václava Zábranskýho, Josefa Matouška, F. Chlupsa, Jindicha Kohna, Jos. Svojše, Václava Donáta, Tomáše ápa, Josefa Hodovala, Mart. Ržiku, Vojtcha Fremla, Tomáše Petrtyla a Josefa Kostnera. Pedsedou zvolen
Výbor na hledání místa pro
p. Dušek a tajemníkem p. F. B. Zdrbek.
hbitov pozstával z pp. Fr. Bedlána, Mat. Karáska, Štpána Šrámka.
Za 14 dní dne 26. února ml podat zprávu o vyhledání hbitovního místa.
Vynašli 110 akr západn od msteka Jefferson za $13.000, pozemky ony nicmén koupeny nebyly. 12. bezna odbývána druhá
schze, k níž sešlo se 8 zástupc rzných spolk a sice pp. Moric Poláek, Fr. Pracná, Jos. Novák. Josef Dostal, Jos. Matoušek, Vojta
11. dubna téhož roku obdržel
Freml, St. Šrámek a Prokop Hudek.
sbor již charter. Mezi tou dobou pistoupilo nkolik jiných spolk,
které vyslaly do schzí své zástupce a sice pp. Fr. Fencla, Mat. Karáska, Fr. Bedlána, Jos. Berana. Jos. Saura, Franka Skalického, Václava
Klehu. Ze všech tchto zástupc již vtší ást spí
spánekP. Fr. Fencl vynašel pozemek (nynjší hbitov) 50 akr za $10.000 na
splátky 10 akr prodáno p. Mat. Karáskovi za $2000 zbývalo tudíž
dluhu $8000. 1. srpna 1877 zvolen prvním pedsedou Mat. Karásek.
síni

roku 1877 schze, do

Jed.
níž

:

i

vný

;

;

6.

pohbeno dcko rodi Bradových a prvním hrobaen
Nekola (bylo prý pochováno tajn). 10. srpna pohbena druhá

srpna 1877

byl p.

mrtvola a sice

f

Anna Bicanova

a

1.

listopadu téhož roku tetí a sic.

t

a
•3

9
ú

o
vrt

o
d
«a
>o>

>

M

I2g.

lesné

pozstatky

Václav

Rože

pí.

Anny Hubákové.

první lot a sice v

dubna

5.

r.

1878 koupil

p,

cen

$35, nejlacinjší loty prodávány
po $10. Za rok 1878 prodalo se 47 lotu v cen $1160; za poslední rok
prodáno 148 lotu v cen $21.937.00. Prvním hrobníkem byl p. Josef
Lahvic. První hrobka a brána vystaveny r. 1878, sklenníky r. 1885. Prv-

ním zahradníkem byl p. Jan L. In, který ustanoven 1. listopadu 1885 a
místo to zastává k úplné spokojenosti všech až do dnešního dne. Artézská studn zhotovena r. 1885 86, stála $3000; oprava téže $2000.
Roku 1885 koupeno dalších 10 akr od Conway za šest tisíc dolar.

—

Klácelv pomník postaven

ervence 1885 vojenský pomník r. 1890;
jezírko a nádržky zízeny téhož roku.
r. 1897.
Nová hrobka zhotovena roku
1899 koupeno dalších 10 akr od Langa za $7500.
6.

Nová orána zhotovena r. 1893
R. J. Vickers pohben 17. íjna
1898.

10.

íjna

r.

;

;

Hbitov vlastní 60 akr; loty zaujímají 21.7 akru, cesty 13.2 akru, poadí 9.2 akru, zastaveno a jinak upotebeno 5.9 akru, nerozdleno 10
akr.

Všech lotu jest 3741, prodáno 2462, zbývá na prodej 1279. Povšech mrtvol do dnešního dne pohbených obnáší 15.880.
Roury
vodní stály $8078. Cest hlavních má hbitov 30, stály $30.000.
Úhrnný píjem za 25 let obnáší $483.880.84, vydání $481.437.38, ma-

—

et

—

jetku vlastní za $245.227.13, na hotovosti (bondy, mortgage a p.) $85.481.88.
Pozemky a stavby stály $159.745.25, záložní fond obnáší
P° té vzdal p. Kostner dík a$34.452.76, okrašlovací fond $2.883.55.
že
vzdor
všem
se
tomu,
sopism,
prý nezachovaly. Prvním pedsedou

—

—

byl Matj Karásek od 1. srpna 1877 do 1. kvtna r. 1878.
Druhým
Josef Matoušek od 1878 do 1887, tetím F. Tesa od 1887 do 1888,
tvrtým Jos. Matoušek od 1888 do 1889, pátým F. Hladovec od 1889

do 1890, šestým Jos. Matoušek od 1890 do 1891, sedmým Vác. Matas
od 1891 do 1893, osmým Jos. Hora od 1893 do 1895, devátým Fr.
Mencl od 1895 do 1897 a desátým Jan Pecha od 1897 do 1902.

Po

vylíení tomto promíseném velými poznámkami a výmluvným
porovnáním vnoval posmrtní velou vzpomínku nedávno zesnulému
správnímu výboru a dozorci, staviteli a horlivému pracovníku pi Sboru,
p. Janu V. Eerešovi; pedseda p. P^cha rinil tak zesnulému pedsedovi
Jos. Matouškovi, správní výbor p. J. A. Smejkal zesnulému spoluvýboru p. Jos. Šindeláovi' pokladník p. Jos. Jurka zesnulému pokladníku
p. J. Víšovi, a p. J. Kostner prvnímu hrobníkovi" p. Jos. Lahvicovi a
jeho synu a nástupci p. Jos. Lahvicovi. Po pehlédnutí hbitova odebrali se lenové ku spolenému obdu do sín p. V. Scheinera, ímž
slavnost byla

ukonena.

Ku porovnání tžkých poátk s nynjším stavem sloužiž
poznámka, že první plletí Hbitovu roku 1877 bylo pochováno mrtvol
v listopadu
14, za
v prosinci
8, za
1878 v lednu 8, za

nž
nž
nž

zaplaceno
zaplaceno
zaplaceno

$35.00
2I -°0
.

.

.

.

.

.

2 °-5°

130
v únoru
v beznu
v dubnu

nž zaplaceno
nž zaplaceno
za nž zaplaceno
za nž zaplaceno
za

2 5-5o

16, za

31.00
2 5-50

12,

9,

Úhrnem 67

O

$158.50

24 roky pozdji ve stejných msících
Pochováno mrtvol v 1901

v listopadu 51, za nž
v prosinci
64, za nž
v
lednu
60, za nž
1902
v únoru
85, za nž
v beznu
91, za nž
v dubnu
63, za nž

úty

vykazují

:

zaplaceno
zaplaceno
zaplaceno
zaplaceno
zaplaceno
zaplaceno

$177.50
284.00
237.00
305.00
328.00
272.50

Úhrnem 414, za nž zaplaceno
Dne 30. dubna 1902 bylo poslední

$1.604.00

íslo

pohbu

16.179.

Na památku.

Na elné
vnování

se

stránce zápiskové knihy jest následující pozoruhodné
1. ledna 1902:

dne

"Až my

všichni

budem

hniti,

kdož jsme v této knize psali,
pamatujte Vy, potomci,
že jsme na Vás vzpomínali.
Nuže,
Vy vzpomínejte
na pedchdce, na potomky
pište dje svého "Sboru",
i

když ne

—

celek,

aspo

zlomky."

J. J.

F.

Dodatek.— Odhalení pomníku eských veterán.
Dne 29. kvtna 1892 vykonalo se slavnostní odhalení pomníku
eských veterán v obanské válce padlých za Unii a vlastenc amerických mezi echy zdejšími dostavilo se na hbitov ku slavnosti takové množství, jako nebývá jindy. Všechny americké asopisy druhého dne pinesly obšírné vylíení slavnosti a eí, jakož i obrazy po-

mníku samého

a hbitova.
Všechny svobodomyslné spolky vyrukoa
hudbami svými ku slavnosti a v prvodu jejich mly
valy
prapory
Celná místa vysloužilci Velké Armády Republiky a Synové Veterán.
Prvod vedl maršál slavnostní p. W. Stuchlík. etu 12 policist vedl
s

Vrchní maršál, E. R. Lewis, ml svj štáb pi
Šindelá ídil eské oddlení A. J. Miksch byl maršálem oddlení veterán a poboníky byli pp. Petr Hand, Frank Stejskal, D. P. Bowditch, J. E. McGowan, F. A. McDonald, C. E. Vaughan, C. A. DeLang, E. S. Johnson, H. J. Lehman, W. Rassman a J.
lieut.

Chas. Johnson.

sob,

z

nhož

C. Barker.

Jos.

Ozdobené koáry

;

vezly

dámy

a

leny slavnostního výboru.

i3i

Asi 250 muž velké armády z rozliných stanic bylo sezváno a za nimi
kráeli Synové veterán tábor 1. v plném stejnokroji. ešti Ostroeská lože Rytí
stelci líbili se v stejnokroji svém a bylo jich 60.
souši
i na vod o 60 osobách
na
veteráni
eští
v
pak
stejnokroji,
Pythia
nesli stejnokroj zdobený zlatými prýmky a zelením na kloboucích. Sokolové vydali adu 200 statných mladík a muž, setnina Radeckého
a jiné obanské spolky doplovaly prvod v plné své síle.
Na hbitov pi zahalené soše ekali už na eništi pp. Carter H.
Harrison, starosta msta, William S. Elliott, L. W. Kadlec, Josef ermák, Ed. Harlan, velitel illinoiské velké armády, djepisec R. H. Vickers a výborové hbitovní pro slavnost.
Na znamení vojenské zapoala slavnost. Asi 200 dtí školních
plo "America" pi hudb a pak vystoupila si. Albina Stejskalova a po-

jménem pveckého spolku veliký americký prapor úadníkm
emuž podkoval výbor p. Jos. Kostner a proVítací
volal praporu tikráte sláva, optované nepehledným davem.
pednesl p. Jos. Matoušek, pedseda Nár. Hbitova. Pravil mezi
jiným
"Jsme Ameriany a milujeme naši novou vlast nejen slovy,
dala

Národního Hbitova, k

e

:

ale

i

skutky, jak

pomník

tento dokazuje."

Velkomaršál E. R. Lewis pak ujal se s veterány slavnosti ei
k nim na heslo "Toto jest den bratrství," a hnedle byla rouška s pomníku stažena a píse "The Union Forever" zaznla hbitovem. Vnování pak provedli úadníci Velké armády dle obadností svých zvláštních po vojensku.
Syn eského veterána Franka Šulce, Jan, ml est
odhaliti roušku se sochy.
eští Ostrostelci vystelili ti salvy na pozdrav a píse "Za svobodu" burácela z tisíc hrdel. Na pomník byly
:

pak kladeny vnce

a kytky nesíslné.
Václav Kašpar vnoval pomník jménem stavebního výboru Národnímu Hbitovu, pro kterýž jej pijal krátkou eí pedseda
Pan Jos. ermák, spoluredaktor "Svornosti",
sboru, p. V. Matas.
pednesl eskou slavnostní e, starosta C. H. Harrison anglickou, po
nmž ješt promluvili W. S. Elliott a velitel Ed. Harlan.
Snaživý Dámský Sbor Vlasta . II., nyní Sbor Vlasta . 9, S.P.J.,
nechal zhotoviti krásný zlatý znak onomu lenu sboru pro postavení

Po

té p.

pomníku veteránského, který nejvíce zásluh o nj si získal. Znak
ten ku konci slavnosti byl odevzdán p. Fr. Schultzovi od pedsedkyn
•sboru Vlasta,

pí.

Marie Šlapákové a

plí.

Po odbytých obadnostech odebralo
žaludku a k zábav do sousedních zahrad
era, kdy se musili

vrátiti

do

msta

Uhlíové.
se obecenstvo

a bavili se v

ku posilnní

poádku do

ve-

zpt.

Nové rozšíení pozemkového majetku esko-Národ. Hbitova
udalo se ješt 13. záí 1902, když Sbor Národ. Hbitova
zakoupil
•dalších 60 akr, ležících severn od starého hbitova ža $60,000..
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ád a lóží

Seznam spolk,

zastoupených ve

Sboru csho-f^árodníbo
od jeho založení v 1877

1.

Tlocviná Jednota

flo

f)f bitová,

kvtna 1902.

Sokol, zakládající, ópiynula

3.

srpna

1892 s

esko- Americkým

Sokolem v jeden sokolský spolek pod jménem Sokol Slovanská Lípa.
2.

esko-Dlnický Podprný
esko Dlnický . 73. .

3.

ád Rovnost .

4.

esko-Národní Podprný
Národní

5.

Podprný
v

6.

7

.

8.

10.

14.

.

.

pemnil

zakládající.
Sbor, zakládající.

Od

Spolek v pádu

ohn .

1.,

zakládající.

Podprný Sbor
Václav . 23

sv.

Pokrok, podp. a

.

65.

Václava, zakládající- od

22.

záí

1880 byl

Sbor Dlnický, zakládající, zmnil se

pol.
S. P. S.

Obanský ád .

17.

17.

S.,

8.

20.

21.

23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.

23.

S.,

27.

4L

1880

37.

s

ád

1881.

1878.

1879.

1879.

17.

S.,

S.,

na

1878.

5.

S.,

41.

1879.

1880.

25.

Sokol, pis oupil 24. bezna 18S0. Dne 3. srpna bylo
Jed. Sokol pod jrrénem Sokol Slovanská Lípa.
Rozffl se r. 1893.
2., pistoupil 7. dubna 1880.

oznámeno

Tl.

Lóže Otokar Rytí Pythia . 78.. pistoupila 21. dubna 18S0.
Obanský ád . 9., pistoup'1 5. kvtna 1880. Rozešel «e r. 1882.
ád Vyšehrad . 48. . S. P. S., pistoupil 14. srpna 1S80.
ád Lincoln . 52. . S. P. S., pist oupil 22. záí 1880.
eští Ostrostelci . 1., pistoupil 20. íjna 1880.
ád Garfield . 90. . S. P. S., pistoupil 1. dulna 1885.
ád eská Koruna . 107. . S. P. S.. ^ stoupil 8. ervence 1885.

Svobodná Obec, pistoupila 14. íjra 1S85.
Jií Washington . 66. . S. P. S..
s'oupil 21. <*ervence
Lóže Božena Nmcová . 1022. Rytí a Dam Cti, pistoupila

ád

p

!

1886.
19.

ledna

1887,

ale

ohlásila své vystoupení zase 3. srpna téhož roku.
Lóže Praha
231. I. O. O. P., pFs*oupi'a 5. ledna 1887.
Vratislav . 51.
S. P. S-, pris+ouril ku Sboru 20. e-vence 1887.
. 28., pistoupil 29. ú~ora 18F8 a rozešel se 4. -*ubna 1894.
Obanský

.

ád

ád

.

Lóže Žižka . 1. Jednoty Táboritú, pistoupila ku Sboru 2. ledna 1889.
Lóže Prokop Velký . 3. Jed. Táboritú. pistoupila ku Sboru 2. ledna 1889.
Obansk'.8., pistoupil r. 1889 a rozesel se r. 1894.
Dvr Klácel . 84. I. O. F., pistoupil dne 6. bezna 1889, zmnil se na Dvr esko-Amerických Lesník . 3. od 1899.
Lóže Jan Hus . 2. Jed. Táboritú. pistoupila ku Sboru 2. íjna 1889.
Dvr eský Lev . 24. I. O. F., zmnil se v 1899 na Dvr esko-Amerických Les-

ád

ník .

40.

záí

1878.

S.,

13.

jeho spojení

22.

-

Obanský ád

zván
25.

Sbor eských Krejí, pistoupil 9. srpna 1877 a v 1885 se rozešel.
Lóže Palacký . 630. I. O. O. F., pistormla 24. srpna 1877.
eští Bratí, sbor evangelický, p.stcupil 29. srpna 1877. Rozešel se v
Jií Podbradský . 24. . S. P. S.. pistoupil 10. ervence 1878.

esko- Americký

16.

ád esko

na

Byl prohlášen za rozpuštný

:

15..

zval se

ledna

28.

20.

14.

1880

S. P. S.,

19.

13.

1882

S. P. S.

18.

12.

kvtna

S. P. S.

ád
ád Vrnost . . S. P. pistoupil ervence
ád Jungman . . S. P. pistoupil 9 íjna
ád Praha . . S. P. pistoupil íjna
Sbor Moravsko-Slov. Podprný, p stoupil v dubnu
ád Osvta . . S. P. pistoupil listopadu
ád Pravda . . S. P. pistoupl prosince
ád íp . . S. P. pistoupil úno:a

11.

ád

5.

se od

1898.

Pokrok .
9.

58.

Sbor, zak.ádající,

1.

.

Sokol Slovanská Lípa, povstal ze slouení Tl. Jed. Sokol a
Am. Sokola, pijata 3. srpna 1892.
Maršálek Radecký, Sbor esko-Slov. vojenských vysloužilc, pistoupil r. 1902.
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Hbecední seznam zástupc
Sboru esko JSár. Rbítova,
od jeho poátku v 187 7, do

AULICKY FRANK

ád

eská Koruna .

1.

kvtna 1902.

C. S. P. S., zastupoval

107.

r. 1892.

BABKA JOSEF, Dvr eský Lev . 24. O. F., zastupoval 1890 do 1898.
BABOR JAN, ád Vyšehrad . 48. . S. P. S., zastupoval 1886.
BAEUMEL JAN, ád Garfleld 6. 90. . S. P. S.. zastupoval r. 1889.
1880 a 1893.
BAMBULA JAN, Obanský ád .
zastupoval
BAMBULA VÁCLAV, ád Vyšehrad . 48. . S. P. S., zastupoval r. 1899—1901.
I.

r.

r.

23.,

BARTOŠ VÁCLAV, esko-Dlnický Podp. Sbor, zastupoval r. 188L
BARTUŠKA VOJTCH, ád Praha . 13. . S. P. S-, zastupoval r. 1899—1902.
Dvr eský Lev . 24. I. O. F., zastupoval r. 1895—1897.
BAŠE JOSEF, ád Pravda . S7. . S. P. S zastupoval r. 1879.
Lóže Palacký

.

O. O. F., zastupoval

630. I.

r. 1882.

#
ád Václav . zastupoval 1891—1894.
ád
.
C.
S.
P.
BAUMRUCKER JAN,
Jií Podbradský
zastupoval
ád Vyšehraú . . S. P. zastupoval
BAUMRUCKER MARTIN, ád Vrnost . C. S. P.
zastupoval
Dvr Klácel .
O. F., zastupoval
BEVÁ JOSEF, ád
1890—1894.
Osvta .
. S. P. zastupoval
Rád Vyšehrad .
. S. P. zastupoval 1899—1902.

BAUDIŠ FRANK, Obanský

r.

23.,

24.

S.,

48.

r. 1879.

r. 1894.

S.,

8.

r.

S.,

843. I.

1880—1882.

r.

27.

r. 1887.

S.,

48.

r.

S.,

BEDLAN FRANK, Svatováclavský Spolek, zastupoval 1877.
BELŠÁN VÁCLAV, Setnina eských Ostrostelc, zastupoval r. 1886.
BENDA KAREL, ád esko Dlnický . 73. . S. P. S., zastupoval r. 1899—1902.
r.

I.

BENEŠ JAN

V.,

ád

Pravda . 37. . S. P. S., zastupoval r.
Lóže Palacký . 630. I. O. O. F., zastupoval

BENEŠ JAN J. Lóže Jan Hus,
BENEŠ JAN, esko Dlnický

Jed. Táb., zastupoval

ád

Podp.

.

73.

.

1883—1900.

a

r. 1878,

1902.

r. 1902.

S.

P.

zastupoval

S.,

r.

1878—

1881, 1895—1898.

BENEŠ JOSEF, Dvr Klácel . 843. I.
BENEŠ MATJ, eská Koruna . 107.

O. F., zastuDoval r. 1891.
O. S. P. S., zastupoval r.

BERAN JAN, Obanský ád .
zastupoval r. 1S83.
BERAN JAN, Dlnický Podp. Pol. Sbor Pokrok, nynjší
BERNARD JAN, eští Bratí, zastupoval r. 1877.
2.,

ád

1889.

Pokrok .

BÍLEK FRANK, ád Lincoln . 52. . S. P. S., zastupoval r.
BÍLEK ŠTPÁN, esko-Americký Sokol, zastupoval r. 1880.
BÍLEK VÁCLAV, Lóže Otokar . 78. Ryt. Pyth., zastupoval

65

.S.P.S.

1883.
r. 1887.

BLAHA JAN, Lóže Otokar . 78. K. of P, zastupoval r. 1885.
BLAŽEK KAREL, esko-Americký Sokol, zastupoval r. 1885.
BLAŽEK MATJ, Lóže Otokar . 78 K. of P., zastupoval r. 1887.
BRABEC VÁCLAV, Obanský ád Václav . 23., zastupoval r. 1889.

BRADÁ

ád

Václav . 23., zastupoval
Svobodná Obec, zastupoval r. 1886 a 1892.
Praha . 13. . S. P. S., zastupoval r.

JOSEF, Obanský

BRÁZA JOSEF,
BREJCHA JAN,

ád

1881, 1890
1884.

BROM ANTON, ád Osvta . 27. . S. P. S., zastupoval r.
BROUK FRANK, Dvr Klácel . 843. O. F., zastupoval
BROŽ ALOIS, ád Jungmann . 20. . S. P. S., zastupoval
BUBERLE JOSEF, esko-Dlnický Podp. Sbor, zastupoval
I.

1891.

r.

r.

a

1891.

1895, 1900

a

1901.

r. 1878.
r.

1880.

BUBLE FRANK. Sbor Moravsko-Slov. Podprný, zastupoval r. 1899 a 1901.
BUDILOVSKÝ KAREL, ád Jií Washington . 66. . S. P. S., 1892.
BUDILO VSKÝ VÁCLAV, ád Jií Podbrad . 24. . S. P. S., zastupoval r. 1889.
BURIAN AUGUST, ád esko-Národní . 58. . S. P. S., zastupoval r. 1898 a 1901.
CAJTHAMR JOSEF, eští Ostrostelci, zastupoval r. 1887 a 1888.
CAPOUCH FRANK, ád Vyšehrad . 48. . S. P. S., zastupoval r. 1882. 1889, 1894-98.
CILÍK FRANK, ád Rovnost . 14. . S. P. S., zastupoval r. 1877.
CIMANZL FRANK. ád Jií Podbradský . 24. . S. P. S., zastupoval r. 1884.
CINGL JOSEF, Podp. Sp. v pádu ohn, zastupoval r. 1882.
CINKL ALOIS, Obanský ád Václav . 23., zastupoval r.

1881

a

1894.
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ád Osvta . .
ád Vrnost . .

CIRHAN FRANK,

27.

ADA FRANK, ád eská Koruna .

EDÍK JOSEF,
ENSKÝ KAREL,

8.

S. P. S., zastupoval r. 1885.
107.
S. P. S., zastupoval r. 1888.
S. P. S., zastupoval r. 1893.

.

Svobodná Obec, zastupoval r. 1892.
ANTON, Lóže Žižka, Jed. Táborit, zastupoval r.
ADOLF, eští Ostrostelci, zastupoval r. 1889—1892.

ERMÁK
ERNÝ
ERNÝ FRANK, Obanský ád
zastupoval
ERNÝ ALOIS, ád Garfleld . . P. zastupoval
ERNÝ JAKUB, ád Jií Podbradský . C. P. zastupoval
ERNÝ KAREL, Lóže Otokar . K. of P., zastupoval 1882 a
ERNÝ KAŠPAR, Svobodná Obec, zastupoval
ERNÝ VÁCLAV, Obanský ád . zastupoval
ERVENÝ VÁCLAV, ád Vriost . ^. P. zastupoval
ESÁK Jan, ád esko Dlnický . . S. P. zastupoval 1896—1898.
6. 28.,

1893.

r.

S.

90.

1887.

r.

S.,

S.

24.

r.

S.,

78.

1889>.

1887.

r.

r.

S.,

73.

a

1885.

r.

S.

8.

1882

1883.

r.

2.,

ESAL
ESAL

1895.

1883.

r.

S.,

FILIP, Lóže Prokop Velký, Jed. Táb., zastupoval

r.

1895.

Dvr eský

Lev . 24. I. O. F., zastupoval r. 1890 a 1899.
Vyšehrad . 48. . S. P. S., zastupoval r. 1884.
Praha . 13. . S. P. S., zastupoval r. 1897 a 1898.
Jií Podbradský . 24. . S. P. S., zastupoval r 1881.

JAN, ád
UNAT JOSEF, ád

DAMEŠ JOSEF, ád
DAVÍDEK FRANK, ád Lincoln . 52. . S. P. S., zastupoval r. 1S82.
DLOUHÝ VINCENC, ád Jungman . 20. . S. P. S., zastupoval 1878.
DOBRÝ JOSEF, Sbor Moravsko-Slov. Podp., zastupoval r. 1898.
DOLEŽAL JAN, ád Rovnost . 14. . S. P. S., zastupoval r. 1894—1896.
DOSTAL JOSEF, ád . Národní . 58. ^. S. P. S., zastupoval r. 1877, 1883—1886:
DOUBEK FRAíK, ád Vratislav . 51. . S. P. S., zastupoval r. 1887.
DRÁBEK KAREL, ád Osvta . 27. . S. P. S., zastupoval r. 1879—81.
DRÁSAL FRANK, ád Vratislav . 51. C. S. P. S., zastupoval r. 1889, 1899—1901.
DRZ VÁCLAV, eští Ostrostelci, zastupoval 1884.
DRŽMÍŠEK JOSEF, ád Jií Podbradský . 24. . S. P. S., zastupoval r. 1892—94,
DUBSKÝ JAN, ád Jungman . 20. . S. P. S.. zastupoval 1879.
DUBSKÝ JOSEF, Lóže Prokop Velký, Jed. Táb., zastupoval r. 1889.
DUHA FRANK, ád . Národní . 58. . S. P. S., zastupoval 1887, 1898 a 1899.
DUNDL ANTON, ád Jungman . 20. . S. P. S., zastupoval r. 1883.
DUŠEK JAN, Dvr Klácel . 843. O. F., zastupoval r. 1896—1900.
DUŠEK JOSEF, esko-Americký Sokol, zastupoval 1892.
DUŠEK MATJ, ád Vrnost . . S. P. S., zastupoval r. 1883.
r.

r.

r.

r.

I.

r.

8.

DUŠIKA VÁCLAV, ád Osvta . . P.
zastupoval
DVOÁK ANTON, ád Lincoln . . P. zastupoval
DVOÁK FRANK, ád Lincoln . . S. P. zastupoval
DVOÁK L., Lóže Žižka, Jed. Táb., zastupoval
ád Praha . . P. zastupoval
DVOÁK JOSEF, Sbor eských Krejí, zastupoval
. S. P. S„ zastupoval
FENOL FRANK, ád esko-Národní .
ád esko-Národní . . S. P. zastupoval
. P.
FEUJAN FRANK, ád íp .
zastupoval
. S. P. zastupoval
FIALA ANTON, ád Pokrok .
Moravsko. Slov. Podp. Sb., zastupoval
zastupoval
Obanský ád .
. S. P.
FIALA FRANK, ád Garfleld .
zastupoval
27.

S.

r. 1884.

S.,

S.

52.

r.

S.,

J.

S.

1880.

1889.

r.

13

1892.

r.

S.,

52.

r.

S.,

1882.

1884.

r.

58.

58.

S.

41.

S.,

r.

S.,

65.

r. .1877

a

r. 1901.

1895.

r. 1883.

S.,

r. 1S79.

1881.

r.

2.,

90.

r.

S.,

1886.

FILIP JOSEF, Lóže Prokop Velký,

Jed. Táb., zastupoval r. 1896 do 1902.
Klácel . 843. I. O. F., zastupoval r. 1895.
FINGL ANTON,
Vrnost . 8.
S. P. S., zastupoval r. 1880 do 1882.
FIŠER FRANK,
Lóže Jan Hus, Jed. Táb., zastupoval r. 1892 do 1896.
Praha .13.
S. P. S., zastupoval r. 1878.
FIŠER JOSEF,
FIŠER PROKOP, Podp. Sp. v pádu ohn, zastupoval r. 1879.
eská Koruna . 107.
S. P. S., zastupoval r. 1902.
JAN,
Vrnost . 8.
S. P. S., zastupoval r. 1891 do 1897.
FORST JAN,
S. P. S., zastupoval r. 1886.
RUDOLF,
Jungman . 20.

Dvr

ád
ád
ád
ád

.

.

.
ád
.
FORTNER
FRANCL JOSEF, eští Ostrostelci, zastupoval 1887.
. S. P. S., zastupoval 1890.
FREML KAREL, ád esko-Národní .
FRONEK JOSEF, Obanský ád . zastupoval 1889.
O. O. F., zastupoval
1890 do 1902.
FUÍK FRANK, Lóže Palacký .
FUÍK JOSEF, esko-Americký Sokol, zastupoval 1883.
1893.
zastupoval
FUXA MARTIN, Obanský ád .
GERHARD FRANK, ád Praha . . S. P. S., zastupoval 1882.
. S. P.
1888 do
zastupoval
GERINGER AUGUST, ád Lincoln .
HAASE EMANUEL, Tl. Jed. Sokol, zastupoval 1883.
ád Rovnost . . S. P. S., zastupoval 1880.
ád Pravda . . S. P. S., zastupoval 1892.
FLORIAN

.

r.

58.

r.

r.

8.,

630. I.

r.

r.

r.

2.,

13.

r.

52.

r.

S.,

r.

14.

37.

r.

r.

1890.

188fc

i35

HAHN MATJ, ád eská Koruna . 107. . S. P. S., zastupoval r. 1887 a 1889.
HÁJEK JINDICH, zastupoval esko-Dlnický Podp. Spolek, po odvolání Fr.
Pracný, 1877.
HÁJEK JINDICH, Tl. Jed. Sokol, zastupoval 1878.
HÁJEK JOSEF, ád íp . 41. . S. P. S., zastupoval r. 1880.
HÁLEK MORIC, Obanský ád . 28., zastupoval r. 1888.
HALÍK STANISLAV J., Slovanská Lípa, zastupoval 1891 a 1894.
HAMBACHER EMIL, Lóže Praha . 231. O. O. F., zastupoval r. 1892 a 1893.
HANZA JAN, ád esko Dlnický . 73. . S. P. S., zastupoval 1882.
HANZLÍK JAN, eští Ostrostelci, zastupoval r. 1880.
HANZLÍK MATJ, Podp. Spolek v pádu ohn, zastupoval r. 1878—1893.
1885—1887.
Obanský ád Václav, zastupoval
HANZLÍK ŠIMON, ád Pravda . 37. . Š. P. S., zastupoval r. 1880.
.
HAUSNER JOSEF, ád esko Dlnický 73. . S. P. S., zastupoval 1885.
HAUR FRANK, Sbor Moravsko-Slov. Podprný, zastupoval r. 1884.
HAVEL JAN, ád Vratislav . 51. . S. P. S., zastupoval r. 1887.
HAVLICE JAN, ád Pokrok . 65. . S. P. S., zastupoval r. 1895 do 1902.
K. of R, zastupoval
1894.
HEBÍK M. R., Lóže Otakar
HEJDÁNEK VÁCLAV, ád Vratislav . 51. . S. P. S., zastupoval r. 1892 do 1900.
HESS FRANK, ád Pravda . 37. . S. P. S., zastupoval r. 1881.
ád Praha . 13. . S. P. S., zastupoval r. 1893.
HLADOVEC JOSEF,
"
esko-Americký Sokol, zastupoval
1884, 1889—1891.
HLAVÍN FRANK, ád eská Koruna . 107. . S. P. S., zastupoval r. 1893.
HLÁVKA MATJ, Obanský ád Václav . 23., zastupoval r. 1884.
HLOUCAL FRANK, ád Vyšehrad . 48. . S. P. S., zastupoval 1885.
HOLPUCH IGNÁC, Obanský ád .
1881.
zastupoval
HOLUB FRANK, Lóže Otokar . 78. K. of P., zastupoval 1897.
HOP VÁCLAV, esko-Americký Sokol, zastupoval r. 1881.
HORA ANTON, ád Jungman . 20. . S. P. S., zastupoval r. 1885.
HORA JOSEF, ád Jungman . 20. . S. P. S., zastupoval 1888 do 1897.
HORÁEK VÁCLAV, Lóže Praha . 231. O. O. F., zastupoval r. 1896.
HOŠNA FRANK, ád eská Koruna . 107. . S. P. S., zastupoval r. 1885 a 189L
r.

r.

I.

r.

,

r.

r.

.78.

r.

r.

r.

r.

2.,

r.

r.

I.

HOŠPES JAN, ád esko Dlnický . 73. . S. P. S., zastupoval r. 1887.
Sbor Moravsko Slov. Podp., zastupoval r. 1890—96 a 1901.
HOŠPES
JOSEF,
"
"
eští Ostrostelci, zastupoval
Vyšehrad . 48. .

HRADECKÝ ANTON, ád

r.

1888.

S. P. S., zastupoval r. 1885.
58.
S. P. S., zastupoval r. 1901

HRDLIKA FRANK, ád esko Národní . .
F.
ád Rovnost . . S. P. zastupoval
HRODJ JAKUB, Slovanská Lípa, zastupoval 1897 do
HRUBEC JOSEF, Obanský ád Václav .
1890—93.
zastupoval
HUBKA JAN, esko Nár. PcdD. Sbor, zastupoval
ád Osvta . . S. P. zastupoval
HUDEK PROKOP, ád esko Národní .
. S. P.
zastupoval
HREJSA

14.

J.,

r.

S.,

r.

23.,

1880,

r. 1880.

S.,

58.

"

S.,

Pokrok podp. a polit. Sbor Dlnický, zastupoval
Sbor eských Ostrostelc 1882.

r.

1880.

r.

1877—79, 1881.

HUSÁK FRANK, ád Jungman . 20. . S. P. S., zastupoval 1886.
HUSÁK JOSEF, ád esko Národní . 58. . S. P. S., zastupoval r. 1901.
HUSÁK VÁCLAV, ád esko Národní . 58. S. P. S., zastupoval r. 1880.
HÝBL ANTON, ád esko Dlnický . 73. . S. P. S zastupoval 1887.
CHALOUPKA FR. J., ád Praha . 13. . S. P. S., zastupoval 1882.
CHLÁDEK A. B., Lóže Otokar . 78. K. of P., zastupoval 1885.
CHLEBOUN JAN, zastupoval ád Jií Podbradský . 24 . S. P. S. roku 1880.
CHMATAL VÁCLAV, esko Národní Podn. Sbor, zastupoval r. 1879.
CHMELÍK ANTON, Lóže Žižka, Jed. Táb.. zastupoval 1893—95.
CHOCHOL JAN, Sbor eských Krejí, zastupoval 1882.
CHURA JAN, esko-Americký Sokol, zastupoval r. 1880.
CHURA VOJTCH, esko-Americký Sokol, zastupoval 1888.
CHVÁLA JAN, ád Jií Podbradský . 24. . S. P. S., zastupoval 1886.
CHÝLEK JOSEF. eští Ostrostelci. zastupoval r. 1891—1899.
JABREK JAN, ád Vrnost . . S. P. S., zastupoval r. 1885—1888.
JAKUBKA JAN, ád Praha . 13. . S. P. S., zastupoval r. 1880—81.
r.

r.

,

r.

r.

r.

r.

r.

r.

8.

JANEEK VOJTCH.ád

Osvta .

27.

.

1902.

1879.

r.

27.

a

1889.

1902.

r.

S. P. S.,

zastupoval

esko-Americký Sokol zastupoval

r.

r.

2.,

JEDLIKA JAN. Obanský ád Václav . 23.. zastupoval
JELÍNEK LUDVÍK, eští Ostrostelci, zastupoval r. 1885.
JENŠÍK JAN, esko-Americký Sokol, zastupoval r. 1884.

1882, 1894—98.

1886—88.

JANKOVSKÝ KAREL, ád Pokrok . 65. . S. P. S., zastupoval
JANKOVSKÝ JOSEF Obanský ád .
zastupoval r. 1880.
JANOUŠEK JOSEF, ád íp . 41. . S. P. S., zastupoval r. 18S6.
r.

1889.

r.

1880—82.
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JENŠÍK MARTIN, Obanský ád . 2., zastupoval r.
JIRSA RUDOLF, esko-Americký Sokol, zastupoval r.
JIR1KOVSKY ANTON, ád Pravda . 37. . S. P. S.,

1880—83.
1881.

zastupoval

r.

1899

JURKA JOSEF, Lóže Praha . 231. I. O. O. F., zastupoval r. 1887 do 1902.
KABÁT VÁCLAV, ád Vratislav C. 51. . 3. P. S., zastupoval r. 1888.
KADLEC JAN, Lóže Žižka, Jed. Táb., zastupoval r. 1894 a 1895.
KADLEC J. VAVINEC, Svobodná Obec, zastupoval r. 1890.
KAISER JOSEF, Obanský ád .
1881.
zastupoval
KÁLAL MATJ, Dvr eský Lev . 24. I. O. F. zastupoval r. 1893.
KALAS TOMÁŠ, esko-Americký Sokol, zastupoval r. 1880.
KALINA FRANK, Obanský ád Václav . 23. zastupoval r. 1888 do 1891.
KAMIŠ TOMÁŠ, esko Národní ád . 58. . S. P. S., zastupoval r. 1881.
Lóže Palacký
Lóže Božena

.

1900.

r.

9.,

KAAK ANTON,

a

O. O. F.,

zastupoval r. 1879.
K. L. of H., zastupoval r. 1887.
KAPSA ALOIS M., esko-Americký Sokol, zastupoval r. 1882.
Slovanská Lípa, zastupoval r. 1892 do 1897.
KAPSA RUDOLF,
Pravda .37. C. S. P. S., zastupoval r. 1892, 97 a 9S.
esko-Americký Sokol, zastupoval r. 1881 a 87.
KAPSA VÁCLAV, Obanský
. 2., zastupoval r. 1888.
KARÁSEK M., esko Dlnicko Podp. Sbor, zastupoval r. 1877.
KAŠPAR FRANK, esko-Americký Sokol, zastupoval r. 1883 a 1887.
KAŠPAR VÁCLAV, Lóže Palacký . 630. I. O. O. F., zastupoval r. 1877—79.
KERNER JOSEF,
Jií Podbradský . 24.
S. P. S., zastupoval r. 1891.
KERNER KAREL,
Jií Podbradský . 24. . S. P. S., zastupoval r. 1885.
Rovnost . 14.
S. P. S., zastupoval r. 1877.
VÁCLAV,
KLÍMA VÁCLAV, Obanský
. 2., zastupoval r. 1881 a 1886.
KNITTL FRANK,
Osvta . 27.
S. P. S., zastupoval r. 1898.
KODROUT VÁCLAV, eští Ostrostelci, zastupoval r. 1888.
KOHOUT JOS. F., Lóže Praha . 231. I. O. O. F., zastupoval r. 1887—90.
Jií Podbradský . 24. . S P. S., zastupoval r. 1881.
FRANK,
Václav . 23., zastupoval r. 1880.
JAN, Obanský
ío . 41. . S. P. S., zastupoval r. 1880.
MATJ,
Vratislav . 51.
S. P. S., zastupoval r. 1890—99.
MATJ,
Jií Podbradský . 24.
S. P. S., zast. r. 1891, 1897— 190L
VÁCLAV,
KOMOROUS FRANK,
eská Koruna . 107.
S. P. S., zastupoval r. 1894.
KOMOROUS JOSEF, Sbor Moravsko Slov. Podp., zastupoval r. 1890, 1898.
KOPECKÝ VINCENC, Podp. Sp. v pádu ohn, zastupoval r. 1886.
FRANK, Sbor Moravsko Slov. Podprný, zastupoval r. 1890.
630.

I.

Nmcová .

1022.

ád

ád

ád
ád
ád
ád

KLEHA
KOLÁ
KOLÁ
KOLÁ
KOLÁ
KOLÁ

.

ád

ád
ád
ád
ád
ád
ád

KOPIVA
KOPIVA KAREL,

.

.

.

.
.

eští Ostrostelci .zastupoval

r.

1886—1902.

KOTEK JAN, ád Praha . 13. . S. P. S., zastupoval r. 1880—84.
KOS VILÉM A., Lóže Otokar . 78. K. of P., zastupoval
1891.
KOSTNER JOSEF, ád Rovnost . 14. . S. P. S., zastupoval
r.

r.

KOSATKA
KOSATKA
KOSATKA

1891

Slovanská Lípa, zastupoval r. 1899 a 1900.
"
Lóže Palacký . 630 I. O. O. F.,, zastupoval r.
FRANK, Lóže Otokar . 78. K. of P., zastupoval r. 1886.
JOSEF, Lóže Jan Hus, Jed. Táb., zastupoval r. 1889.
TOMÁŠ, Sbor eských Krejí, zastupoval r. 1879—82.

ád Lincoln .
ád íp . .

.

a

92.

1884—87.

S. P. S.,

zastupoval r. 1885—1896.
zastupoval r. 1885.
ANTON. Sbor Moravsko Slov. Podp., zastupoval r. 1881—S3.
KOUBA VÁCLAV. Moravsko Slov. Podp. Sbor, zastupoval r. 1880 a 1887.
S. P. S., zastupoval r. 1879.
KOUBA IGNÁC,
Jií Podb-adský . 24
Praha . 13.
S. P. S., zastupoval r. 1882.
KOUPAL JAKUB,
S. P. S., zastupoval r. 1879.
VÁCLAV.
Jungman . 20.
FRANK, Lóže Jan Hus, Jed. Táb., zastupoval r. 1890, 1895.
KOUTNÍK VÁCLAV, Dvr Klácel . 843. I. O. F., zastupoval r. 1900.
Jií Podbradský . 24.
S. P. S., zastupoval r. 1880.
KOZEL ANTON.
S. P. S., zastupoval r. 1895—1902.
KOŽÍŠEK MATJ. R«d Lincoln . 52.
KOZOJED JOSEF. ftd Garfield . 90.
S. P. S., zastupoval r. 1885.
. 28., zastupoval r. 1888—93.
KRÁL VÁCLAV, Obanský
KRÁSA JAN, eBtl Osostelci, zastupoval r. 1883.
KRÁTKÝ FRANK, Sbo- Moravsko Slov. Podp., zastupoval r. 1886.
S. P. S., zastuooval r. 1S85— 88.
KRAUS JOSEF, eská Koruna . 107.
KRAUSGRUBER M.. S*o" Moravsko Slov. Podp., zastupoval r. 1890.
S. P. S., zastupoval r. 1891.
JOSEF,
Vyšehrad . 48.
T ií Podbradský . 24.
S. P. S., zastuooval r. 1885.
KREJSA FRANK,
NORBERT, eští Ostrost^ci, zastupoval r. 1880—83.
P.
Osvta
.
27.
Š.
zastupoval
r. 1881.
S.,
JOSEF,
S. P. Š., zastupoval r. 18S7.
Jungman . 20.
JAN,

KOŠÁL

KOUBA

JOSEF,

KOVÁ

KOVÁÍK

41.

ád
ád
ád

ád

KENK
KIŠTAN

KIVÁNEK

ád
^d
ád
ád

S. P. S.,

.

.

ád

KE

52.

.

.
.

.
.

.

.

.

.

,
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KIVÁNEK

O. F., zastupoval
JAN, Dvr Klácel . 843.
KROC FRANK, ád Lincoln . 52. . S. P. S., zastupoval
KROC JOSEF, ád Garfield . 90. . S. P. S., zastupoval
I.

ád Jií Washington .

KRATOCHVIL VÁCLAV,

.

r.

r.

1893—94.

r.

1898

a

99.

1898.

66.
S. P. S., zastupoval r. 189L
zastupoval r. 1891—1892.
Dvr Klácel . 843. I. O. F., zastupoval r. 1889.
KRTEZIUS JAN, Dvr Klácel . 843. I. O. F., zastupoval r. 1890—93.
Garfield . 90.
S. P. S., zastupoval r. 1888.
-KRUPIKA JOSEF,
S. P. S., zastupoval r. 1886—94.
Jií Washington . 66.
KRYZAN ANTON,
esko Národní . 58.
S. P. S., zastupoval r. 1881.
KSANDER VÁCLAV,
FRANK, Lóže Otokar . 78. K. of P., zastupoval r. 1888.
. 2., zastupoval r. 1882.
-KUBAL VÁCLAV, Obanský
S. P. S., zastupoval r. 1882—83.
Jií Podbradský . 24.
KUBEŠ ANTON,
JOSEF, eští Ostrostelci, zastupoval r. 1893.
Garfield . 90.
S. P. S., zastupoval r. 1898—1902.
KUBÍK JOSEF,
Jií Washington . 66.
S. P. S., zastupoval r. 1886.
FRANK,
Lincoln
.
52.
S. P. S., zastupoval r. 1882.
MARTIN,
VÁCLAV, Sbor eských Krejí, zastupoval r. 1880.
Osvta . 27
S. P. S., zastupoval r. 1887.
VÁCLAV,
-KUNDRAT JAN, Lóže Prokop Velký Jed. Táb., zastupoval r. 1890—91.
Praha . 13.
S. P. S., zastupoval r. 1894—95.
KUTTAN JAN,
S. P. S., zastupoval r.
.KUTTAN JAN st.,
Vyšehrad . 48.
Osvta . 27.
S. P. S., zastupoval r. 1879. 1894—97.
KUTTA HYNEK.
KVAPIL FRANK, Lóže Otokar . 78. K. of P., zastupoval r. 1890.
. 2., zastupoval r. 1880.
Obanský
LAHVIC FRANK,
. 41.
S. P. S., zastupoval r. 1882—88.
"
eští Ostrostelci, zastupoval r. 1880.
Václav . 23., zastupoval r. 1889.
LAHVIC JAN, Obanský
Jií Podbradský . 24.
S. P. S., zastupoval r. 1902.
XAŽNOVSKÝ JOSEF,
LEGRO BOH. C, Lóže Otokar . 78. K. of P., zastupoval r. 1896.
LENOCH JAROSLAV, Lóže Praha . 231. I. O. O. F., zastupoval r. 1888. 1895.
LEŠTINA MATJ, Lóže Žižka Jed. Táb., zastupoval r. 1897.
LÍBAL KAREL,
. 41.
S. P. S., zastupoval r. 1881 a 1893.
LIŠKA JAN, Lóže Otokar . 78. K. o' P., zastupoval r. 1884.
LORENZ MATJ, Dvr Klácel . 843. I. O. F., zastupoval r. 1892.
S. P. S., zastupoval r. 1880.
Osvta . 27.
LOUBSKÝ J.,
Garfield . 90.
S. P. S., zastupoval r. 1886.
ILOUDL FRANK,
Praha . 13.
S. P. S., zastupoval r. 1878.
LOULA AUGUST,
LUDVÍK MARTIN, Sbor eských Krejí, zastupoval r. 1883.
LUDVÍK VÁCLAV, Sbor Moravsko Slov. Podp., zastupoval r. 1880.
LUKEŠ JAN,
S. P. S., zastupoval r. 1887.
Jungman . 20.
S. P. S., zastupoval r. 1888.
"LUKEŠ VÁCLAV,
Vyšehrad . 48.
Lincoln
52.
S. P. S., zastupoval r. 1899 a 1900.
LUP
.
TOMÁŠ,
esko Národní . 58- S. P. S., zastupoval r. 1882.
LUSK KAREL D.,
. 8., zastupoval r. 1894.
DAVID, Obanský
Lóže Palacký . 630. I. O. O. F., zastupoval r. 1883—97.
eská Koruna . 107., zastupoval r. 1886.
JOSEF,
. 28., zastupoval r. 1890.
VÁCLAV, Obanský
S. P. S., zastupoval r. 1882 a 1893.
Vyšehrad . 48.
JOSEF,
S. P. S., zastupoval r. 1889.
MAROUŠEK FRANK,
Vyšehrad . 48.
MARTÍNEK JAN, Tlocviná Jednota Sokol, zastupoval r. 1880.
MARTÍNEK JAN, Obanský
. 8., zastupoval r. 1890—91.
MÁŠA F.,
Pokrok . 65.
S. P. S., zastupoval r. 1881, 1S89—95.
MAŠEK FRANK,
Dvr
Klácel . 843. I. O. F., zastupoval r. 1902.
"
Sbor Moravsko Slov. Podp., zastupoval r. 1887.
MAŠEK JAN,
S. P. S., zastupoval r. 1900.
Jungman . 20.
MATAS VÁCLAV, Lóže Žižka, Jed. Táb., zastupoval r. 1889—95.
MATAS VÁCLAV, eský Krejovský Sbor, zastupoval r. 1879.
S. P. S., zastupoval r. 1883 a 1896.
Vyšehrad . 48.
J. V., Tlocviná Jednota Sokol, zastupoval r. 1881.
. 41.
S. P. S., zastupoval r. 1880. 1888.
VÁCLAV,
MATÁSEK FR.,
Rovnost . 14.
S. P. S., zastupoval r. 1883.
MATOUŠEK JOSEF, Podp. Sp. v pádu ohn, zastupoval r. 1877—81, zastupoval též
Palacký Loži . 630. I. O. O. F. až do jeho úmrtí v prosinci 1898.
MATOUŠEK JAN,
S. P. S., zastupoval r. 1882.
Vyšehrad . 48.
MATOUŠEK MATJ,
Pravda . 37.
S. P. S., zastupoval r. 1879.
MATOUŠEK VOJTCH,
Jií Washington . 66.
S. P. S., zastupoval r. 1892:
L., Lóže Otokar . 78. Ryt. Pyth., zastupoval r. 1887.
7MELKUS ANTON, Sbor Moravsko Slov. Podp., zastupoval r. 188Ó.

ád Praha .
KÍŽ JAN,
"
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MENCL FRANK, Tlocviná. Jednota Sokol, zastupoval
ád Vrnost . . S. P. S., zastupoval r.
MENCL JAN, ád Vyšehrad . 48. . S. P. S., zastupoval
MEYER J. S., ád GarfieJd . 90. . S. P. S., zastupoval
r.

8.

1880—89.
1893—1902.
r.

r.

MILLER TOMÁŠ, Obanský ád Václav . 23., zastupoval r. 1886.
MILŠIC FRANK, Lóže Otokar c. 78. Ryt. Pyt., zastupoval r. 1899—1900.

MLYNÁÍK

ád íp

.

^

18S0— 87.
1894.

. 41.
S. P. S., zastupoval r. 1880.
Klácel . 843. I. O. F., zastupoval r. 1894.
MORAVA JAN, Svobodná Obec, zastupoval r. 1894.
MORAVA VOJTCH, Obanský
. 2., zastupoval r. 1890.
eská Koruna . 107 .. S. P. S., zastupoval r. 1893.
MORAVEC JOSEF,
MRÁZ JOSEF, eští Ostrostelci . I., zastupoval r. 1897—1902.
MUDROCH FRANK, eští Ostrostelci . I., zastupoval r. 1897—1901.
MUSÍ LEK FRANK, Sbor. Moravsko Slov. Podp., zastupoval r. 1879.
NÁJEMNÍK JOSEF,
S. P. S., zastupoval r. 1894—99.
Jungman . 20.
NECHVÁTAL JAN,
. 41.
S. P. S., zastupoval r. 1888.
NEKOLA
Václav . 23., zastupoval r. 1879.
FRANK,
Obanský
"
"
S. P. S., zastupoval r. 1888.
Jungman . 20.
NEKOLA VÁCLAV,
S. P. S. zastupoval r. 1899—1900.
Jungman . 20.
Garfield . 90.
S. P. S., zastupoval r. 1889—96.
.
73.
esko
S. P. S., zastupoval r. 1881.
JAN,
Dlnický
"
" esko
Americký Sokol, zastupoval r. 1886.
NERAD JAN,
esko Dlnický . 73.
Š. P. S., zastupoval r. 1881.
NIKL JAN, Spolek esko-Dlnický, zastupoval r. 1878.
NIKODÉM JIÍ,
Pravda . 37.
S. P. S., zastupoval r. 1882—91.
NOSEK M.,
Garfield . 90.
S. P. S., zastupoval r. 1888—93.
NOVÁK FILIP,
esko
.
73.
S. P. S., zastupoval r. 1879.
Dlnický
"
Obanský ád Václav . 23., zastupoval r. 1880.
"
"
. 9., zastupoval r. 1881.
Obanský
NOVÁK HYNEK,
Vrnost . 8.,
S. P. S., zastupoval r. 1878.
Lóže
NOVÁK
FRANK,
Palacký . 630. I. O. O. F., zastupoval r. 1877.
"
"
S. P. S., zastupoval r. 1900.
Jungman . 20.
NOVÁK JAN,
Vrnost . 8.
S. P. S., zastupoval r. 1892.
NOVÁK JOSEF, Lóže Praha . 231. I. O. O. F., zastupoval r. 1887—89.
Rovnost . 14.
S. P. S., zastupoval r. 1877.
NOVÁK KAREL, Lóže Praha . 231. I. O. O. F., zastupoval r. 1897—1901.
Rovnost . 14.
S. P. S., zastupoval r. 1878.
NOVOTNÝ JAN,
S. P. S., zastupoval r. 1880.
Jungman . 20.
NOVÝ FRANK, Sbor eských Krejí, zastupoval r. 1878.
NOVÝ LUDVÍK, Obanský
. 9., zastupoval r. 1880.
OBERMAN EDUARD, Sbor Maršálek Radecký, . am. voj. vysl. zastupoval r. 1902^.
ODEHNAL FRANK, Obanský
. 2., zastupoval r. 1885.
ORT FRANK,
Jií Washington . 66.
S. P. S., zastupoval r. 1897—1902.
. 9., zastupoval r. 1879.
OTRADOVEC JOSEF, Obanský
OTRADOVSKÝ FLORIAN,
Vrnost . 8.
S. P. S., zastupoval r. 1880—82.
PAARA VÁCLAV,
Jií Podbradský . 24.
S. P. S., zastupoval r. 1878.
Dvr Klácel . 843. I. O. F., zastupoval r. 1889—1902.
PAJML JAN, Sbor podp. a pol. Pokrok Dlnický, zastupoval r. 1879.
PALDA ALOIS, Lóže Otokar . 78. Ryt. Pyth., zastupoval r. 1881.
PALMA JAN, Sbor eských Bratí, zastupoval r. 1881.
PANOCH J."J., Lóže Prokop Velký, Jed. Táb., zastupoval r. 1893—97.
Vrnost . 8.
S. P. S., zastupoval r. 1889.
PANZER MATJ,
Osvta . 27.
S. P. S., zastupoval r. 1889.
PANZER FRANK,
Lincoln . 52.
S. P. S., zastupoval r. 1883.
PAPEŽ MATJ,
Jií Washington . 66.
S. P. S., zastupoval r. 1889.
PÁVEK JAN,
Jií Podbradský . 24.
S. P. S., zastupoval r. 1883.
PAVEL JAN, Obanský
. 2., zastupoval r. 1882.
FRANK, eští Ostrostelci, zastupoval r. 1882.
PAVLÍK JOSEF,
Lincoln . 52.
S. P. S., zastupoval r. 1894.
PECH FRANK,
esko Dlnický . 73.
S. P. S., zastupoval r. 1879 a 1885.
PECHA JAN.
Lóže Prokop Veliký, Jed. Táb. zastupoval r. 1892, 1899—1902.
"
S. P. S., zastupoval r. 1883—89.
Vyšehrad . 48.
J., Lóže Palacký . 630. I. O. O. F., zastupoval r. 1894.
S. P. S., zastupoval r. 1895.
Jungman . 20.
"
eská Koruna . 107.
S. P. S., zastupoval r. 1900..
PELIKÁN FRANK,
esko Národní . 58.
S. P. S., zastupoval r. 1879.
PELIKÁN VÁCLAV,
S. P. S., zastupoval r. 1892.
Vyšehrad . 48.
PEROUTKA JAN,
. 41.
S. P. S., zastupoval r. 1883—86.
PETR ANTON,
Vrnost . 8.
S. P. S., zastupoval r. 1901—2.
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"
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PÍSKÁEK

VILÉM, Svobodná Obec, zastupoval

1885—88.

r.

PLACHETKA JOSEF, Obanský ád . zastupoval r. 1882, 1892.
PLECH ATÝ HYNEK, ád Vrnost . . S. P. S., zastupoval r. 1900.
PODZIMEK PETR, ád Vyšehrad . 48. . S. P. S., zastupoval r. 1880.
POLÁEK MORIC. Tlocviná Jednota Sokol, zastupoval r. 1877.
POLANEK HYNEK^ád Jií Podbradský . 24. . S. P. S., zastupoval r.
POPELKA JOSEF, Rád Jií Podbradský . 24. . S. P. S., zastupoval r.
PORGES BEDICH, ád Jií Podbradský . 24. . S. P. S., zastupoval
2.,

8.

1885.
1882.
r.

1885.

ád Rovnost . . S. P. zastupoval
POSPÍŠIL VÁCLAV, ád Lincoln .
. S. P.
1900-01.
POTEK A., ád esko Národní . . S. P. zastupoval
zastupoval
PRACNÁ FRANK, Sbor esko Dl. Podp., zastupoval
PRAŽÁK PETR, ád Garfield .
. S. P. zastupoval
PRETL FRANK, ád Praha .
. S. P. zastupoval
PROCHÁZKA FRANK, ád Vyšehrad .
. S. P. zastupoval
PROCHÁZKA JAN, Obanský ád Václav .
zastupoval
PRŠA ANTON, ád Jií Podbradský . . S. P. zastupoval
PEPEJCHAL JAKUB, Sbor Moravsko Slov. Podp., zastupoval
1893—1901.
PIBYL JAN, ád Pravda . . S. P.
1899—1900.
zastupoval
PUC VÁCLAV, Obanský ád Václav .
1882—86.
zastupoval
RADA JOSEF, ád Jií Washington .
. S. P. zastupoval
. S. P. zastupoval
RADLICKÁ ANTON, ád Lincoln .
POSLUŠNÝ LIBOR,

14.

S.,

52.

S.,

58.

r. 1890.
r.

r. 1883.

S.,

r. 1877.

90.

r. 1899.

S.,

13.

r. 1879.

S.,

48.

r. 1880.

S.,

r. 1888.

23.,

24.

r. 1879.

S.,

r. 1883,

37.

r.

S.,

r.

23.,

66.

52.

RAIS FERDINAND, Moravsko

r. 1896.

S.,

r. 1897.

S.,

Slov. Podp. Sbor, zastupoval

r. 1883.

RAJCHARD JAN, eští Ostrostelci, zastupoval r. 1886.
RAJZLER JAN, ád esko Dlnický . 73. . S. P. S., zastupoval
RAUŠ KAREL, eští Ostrostelci, zastupoval r. 1881.

r.

1880.

ád Jií Washington . . P. zastupoval 1898—1902.
REEK ANTON, ád Osvta . . P. zastupoval
REZEK FRANK, Obanský ád Václav .
zastupoval
REŽNÝ MARTIN, ád Jií Washington .
. P.
1895—1901.
zastupoval
RIEDL FRANK, Obanský ád .
zastupoval
RING FRANK, Dl. Podp. Pol. Spolek Pokrok, zastupoval 1877—1879.
ád Pokrok . . P. zastupoval 1880—1902.
RING MARTIN, ád íp .
. P. zastupoval
S.

66.

S.

27.

r. 1884.
r.

23.,

66.

S.
r.

2.,

r.

S.,

S.,

1880.

S.,
1887, 1892.

r.

r.

S.

65.

41.

S.

ROTBAUR FRANK, Lóže Otokar . 78.
ROTBAUR JOSEF, Lóže Palacký . 630.

r.

S.,

r. 1887.

S.,

Ryt. Pvth., zastupoval r. 1880.
O. O. F., zastupoval r. 1880.
Lóže Otokar . 78. Ryt. Pyth., zastupoval r. 1886, 1900.
ROZSYPAL VÁCLAV, Obanský
. 2., zastupoval r. 1891.
RUECKER JOSEF,
Osvta . 27.
S. P. S., zastupoval r. 1886.
RUŠ JOSEF,
S. P. S., zastupoval r. 1893.
Vyšehrad . 48.
S. P. S., zastupoval r. 1882.
JOSEF,
Jungman . 20.
RYBA VÁCLAV, Lóže Jan Hus, Jed. Táb., zastupoval r. 1898—1902.
Garfield . 90.
S. P. S., zastupoval r. 1901.
OTTO,
VÁCLAV, Svobodná Obec, zastupoval r. 1901—2.
EDUARD, Tlocviná Jednota Sokol, zastupoval r. 1882.
VÁCLAV, Tlocviná Jednota Sokol, zastupoval r. 1879.
esko Dlnický . 73.
S. P. S., zastupoval r. 1893 a 94.
VOJTCH,
REŽNÝ JOSEF,
S. P. S., zastupoval r. 1883
Jungman . 20.
20.
P.
r. 1882—83.
S.
FRANK,
zastupoval
Jungman
S.,
SALAVA MATJ,
esko Národní . 58.
S. P. S., zastupoval r. 1894—95.
SAUR FRANK, Podp. Sp. proti ohni, zastupoval r. 1877.
SAZÍM A JAN,
eská Koruna . 107.
S. P. S., zastupoval r. 1898.
. 2., zastupoval r. 1884.
ANTON, Obanský
Jií
S. P. S., zastupoval r. lS88v
VOJTCH,
Washington . 66.
Klácel . 843. I. O. F., zastupoval r. 1896—99.
SEDLÁK VÁCLAV, Lóže Prokop Velký, Jed. Táb., zastupoval r. 1889—91.
SEYK VÁCLAV,
Pokrok . 65.
S. P. S., zastupoval r. 1878—83.
Osvta . 27.
S. P. S., zastupoval r. 1882.
MATJ,
SINKULE JOSEF, Lóže Jan Hus, Jed. Táb., zastupoval r. 1896—1902.
SISLAND MARKUS, esko Americký Sokol, zastupoval r. 1884.
SYCHRA EDUARD, Lóže Žižka, Jed. Táb., zastupoval r. 1892.
SYKYTA FRANK,
Pokrok . 65.
S. P. S., zastupoval r. 1885.
SYKYTA MATJ, Lóže Palacký . 630 I. O. O. F., zastupoval r. 1899—1902.
SYNEK KAREL,
Osvta . 27.
S. P. S., zastupoval r. 1890.
SKALA JOSEF,
S. P. S., zastupoval r. 1894—97.
Vyšehrad . 48.
SKALA MATJ,
esko Dlnický . 73.
S. P. S., zastupoval r. 1885.
"
Podprný spolek v pádu ohn, zastupoval r. 1894.
SKALICKÝ FRANK, Tlocviná Jednota Sokol, zastupoval r. 1877.
SKOPEC JAN,
Jií Podbradský . 24.
S. P. S., zastupoval r. 1882.
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ád
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SKUPA JAN, ád Lincoln . 52. . S. P. S., zastupoval r. 1886.
SLABIHOUD JAN, ád Osvta C. 27. . S. P. S., zastupoval r. 1896—1902.
ŠLACH JOSEF, Sbor esko Dlnický Podp., zastupoval r. 1878.
SLEZÁK HYNEK, ád íp . 41. . S. P. S., zastupoval r. 1887.
SMOLA FRANK, ád Jií Washington . 66. . S. P. S., zastupoval 1887.
SMRINA JOSEF, ád Jungman . 20. . S. P. S., zastupoval 1880.
SMRT FRANK, eští Ostrostelci, zastupoval r. 1885.
SMRŽ ANTON, Svobodná Obec, zastupoval 1889—92.
SOLDÁT KAREL, ád Lincoln . 52. . S. P. S., zastupoval 1881—87.
SOUKUP JOSEF, ád Praha . 13. . S. P. S., zastupoval r. 1883.
SOUKUP RUDOLF, Podp. Spol. v pádu ohn, zastupoval r. 1895.
. Dl., zastupoval r. 1894.
SPIEGELHAUER JOSEF, Svobodná Obec, zastupoval r. 1895—98.
I.

r.

1891.

r.

r.

r.

•SPÍRAL JAN, ád Pokrok . 65. . S. P. S., zastupoval r. 1888.
SPOUSTA JOSEF, ád Vrnost . 8. . S. P. S., zastupoval r. 1882.
STAYER JAN, Svobodná Obec, zastupoval r. 1898.

STEHLÍK VÁCLAV, Sbor eských Krejí, zastupoval r. 1877—81.
STEJSKAL FRANK, ád Rovnost . 14. . S. P. S., zastupoval r. 1899—1902.
STRAKA ALOIS, Sbor eských Krejí, zastupoval r. 1884.
STROBEL JOSEF, ád Pokrok . 65. . S. P. S., zastupoval r. 1881.
STRONER KAREL, ád Jií Podbradský . 24. . S. P. Š., zastupoval r. 1880.
ád Jií Podbradský . 24. . S. P. S., zastupoval r. 1894—1901.
STROPNICKÝ
JAN,
"
"
eští Ostrostelci, zastupoval

r.

1892.

STRUHADLO JAN, ád Vyšehrad . 48. . S. P. S., zastupoval r. 1881.
SUDA JAN, ád eská Koruna . 107. . S. P. S., zastupoval r. 1890—95.
SUCHÝ FRANK, eští Ostrostelci, zastupoval r. 1892.
SUCHÝ VOJTCH, Sbor Maršálek Radecký es. am. voj. vysl., zastupoval
SUP FRANK, ád Lincoln . 52. . S. P. S., zastupoval r. 1881.
SUESMILICH HYNEK, Lóže Žižka, Jed. Táb., zastupoval r. 1895—1902.
SVÁTEK FRANK, ád Jungman . 20. . S. P. S., zastupoval r. 1882.
SVATOŠ FRANK,

ád Praha .

13.

.

S. P. S.,

zastupoval

r.

1902.

r. 1883.

SVOBODA FERDINAND, ád eská Koruna . 107. .S.P.S.,
SVOBODA JAN, Obanský ád . 28., zastupoval 1891.
SVOBODA KAREL, Svobodná Obec, zastuooval r. 1891.

zastupoval

r.

1897—1900.

r.

SVOJŠE JOSEF, ád Rovnost . 14. . S. P. S., zastupoval r. 1887.
ŠILHÁ VOJTCH, ád Vrnost . 8. . S. P. S., zastupoval r. 1884.
ŠILHÁNEK JOSEF, Lóže Praha . 231. I. O. O. F., zastupoval r. 1892—94.
ŠILHÁ NEK MATJ, Podp. Sp. v pádu ohn, zastupoval r. 1888.
ád Vyšehrad . 48. . S. P. S., zastupoval r. 1887.

ŠILHÁNEK VOJTCH, Lóže Otokar-. 78. Ryt.
ŠÍMA FRANK, eští Ostrostelci, zastupoval r.

Pyth., zastupoval

r. 1880.

1891—95.

ád Jií Podbradský . . P. zastupoval
ŠINDELÁ JAN, ád íp . . S. P.
zastupoval
ŠINDELÁ JOSEF, ád íp . . S. P.
1889—1901.
zastupoval
ŠIŠKA FRANK, Dvr Klácel .
O. F., zastupoval
1899—1901.
ŠLAJS
. S. P.
A., ád íp .
zastupoval
ŠLAPÁK VÁCLAV, ád Vrnost . . S. P.
zastupoval
SMEJKAL A., ád Rovnost .
. S. P.
1884—1902.
zastupoval
ŠMÍDL THEODOR, Obanský ád .
zastupoval
ŠMÍDL VÁCLAV, Obanský ád .
1880—81.
zastupoval
ŠOLLER JOSEF, ád Garfield .
. S. P.
zastupoval
Dvr eský Lev .
O. F., zastupoval
ŠRACHTA JOSEF, ád Jií Washington .
. S. P.
zastupoval
ŠRÁMEK KAREL, ád Garfield .
. S. P.
zastupoval
ŠÍMA JAN.

S.

24.

41.

r. 1882.

S.,

r. 1880.

S.,

41.

r.

S.,

843. I.

J.

41.

r.

r.

S.,
8.

J.

1885.

r.

S-,

14.

1879,

1887.

r.

S.,

r.

8.,

1889.

r.

9.,

90.

1890.

r.

I.

66.

90.

1885.

r.

S.,

24.

r.

S.,

r.

S.,

1899.

1887, 1896, 97.

ŠRÁMEK
ŠTPÁN, Podp. Sp. v pádu ohn, zastupoval r. 1881, 1887.
"
Podp. Sbor Sv. Václava, zastupoval r. 1877.
ŠRÁMEK ANTON, Lóže Prokop Velký, Jed. Táb., zastupoval 1891.
STÁL VÁCLAV, ád eská Koruna . 107. . S. P. S., zastupoval r. 1887.
ŠTARMAN ENK. ád íp . 41. . S. P.
zastupoval r. 1902.
ŠASTNÝ JAN J., ád Jií Podbradský . 24.S., . S. P. S., zastupoval r.
r.

STICHA VÁCLAV, ád Lincoln . 52. . S. P. S., zastupoval r. 1880 a
ŠULC JINDICH, ád Jií Washington . 66. . S. P. S., zastupoval
ŠUSTR J. B., ád Garfield . 90. . S. P. S., zastupoval r. 1899.

ŠVEC JAN, Sbor Moravsko
TAUCHEN JAN, Obanský

Slov. Podp., zastupoval

ád

.

r.

r.

14.

J.,

13.

1894.

1899.

TEJEK VÁCLAV, ád Rovnost . zastupoval
.
TESA F. ád Praha . . S. P. S. P. zastupoval
TESA V., Rád Praha . . S. P. S. zastupoval 1881-88,
TICHÝ JAN, ád Osvta .
. S. P. zastupoval
8.,

1892—93.

1898.
r.

1889—91.

r.

S.,

r.

S.,

1879.
1901.

13.

27.

S.,

r.

1880.

'

i4.it

TOLAR JOSEF, Rád esko

Dlnický .

.

73.

S. P. S.,

TOMEK JOSEF, Sbor eských Krejí, zastupoval
TOMEK VÁCLAV, ád Vratislav . 51. . S. P. S.,

r.

zastupoval

1881.

r.

1883.

zastupoval

r.

1888.

TOPÍNKA VÁCLAV, Lóže Praha . 231. I. O. O. F., zastupoval r. 1888—91.
Podp. Sp. v pádu ohn, zastupoval r. 1883, 94, 95.
ád esko Dlnický . 73. . S. P. S., zastupoval r. 1898—1902.
TOPINKA VÁL V
Lóže Palacký .

630.

O. O. F., zastupoval

I.

TRÁZNÍK MARTIN, Podp. spol. v pádu ohn, zastupoval r.
TROJAN JOSEF, Sbor eští Bratí, zastupoval r. 1877.
TRUMPICH VÁCLAV, ád esko Národní . 58. . S. P. S.,

TUREK JOSEF, ád Vratislav . 51. . S. P.
TYK MATJ, ád Jií Podbradský . 24. .

UHLÍ

ANTON,

ád

Vrnost .

8.

.

S.,
S.

S. P. S.,

zastupoval

1881.

r.

1887.

zastupoval

VALENTIN J. F., ád Lincoln . 52. . S. P. S., zastupoval r. 1897.
VALEŠ FRANK, ád Vyšehrad . 48. . S. P. S., zastupoval r. 1890.
VALVODA FRANK, ád eská Koruna . 107. . S. P. S., zastupoval

VANK JAN, Slovanská Lípa,
VAOUEK ALOIS, Svobodná

r. 1889.

zastupoval r. 1896—99.
Obec, zastupoval r. 1896—98.
VAŠKA JOSEF, Lóže Otokar . 78. Ryt. Pyth., zastupoval r. 1893.
Garfield . 90.
S. P. S., zastupoval r. 1891, 95,
VAŠKA VÁCLAV,
IGNÁC, Lóže Praha . 231. I. O. O. F., zastupoval r. 1895.
JAN, Sbor eských Krejí, zastupoval r. 1877.
Praha . 13.
S. P. S., zastupoval r. 1879.
VAVRUŠKA JAN,
. 2., zastupoval r. 1881.
VEJROSTEK JAN, Obanský
Lincoln . 52.
S. P. S., zastupoval r. 1881.
VESECKÝ ANTON,

VAVÍNEK
VAVÍNEK

ád

.

ád
ád

ád

r. 1893.

r. 1891.

P. S., zastupoval r. 1890.
zastupoval r. 1882—87.

97.

.

.

VESELÝ A.,
VESELÝ KAREL, Dvr Klácel . 843. I. O. F., zastupoval r. 1892.
VESELÝ MATJ, ád Vyšehrad . 48. . S. P. S., zastupoval r. 1887.
VILFORT JAN, Lóže Jan Hus, Jed. Táb., zastupoval r. 1889 a 1S96.
VILÍMOVSKÝ ANTON, Tlocviná Jednota Sokol, zastupoval r. 1879.

VÍŠA VÁCLAV, ád Praha . 13. . S. P. S., zastupoval r. 1889—90.
VIŠTAJN JOSEF, ád Jií Podbradský . 24. . S. P. S., zastupoval r. 1878.
VÍTEK JAROSLAV, ád eská Koruna . 107. . S. P. S., zastupoval r. 1898.
VÍTEK PROKOP, ád eská Koruna . 107. . S. P. S., zastupoval r. 1891.
VITNER KAREL. Dvr Klácel . 843. I. O. F., zastupoval r. 1897.
VLACH FRANK, Obanský ád . 28., zastupoval r. 1888—93.

VODÁK JAN, Lóže Žižka, Jed. Táb., zastupoval r. 1900-02.
VODIKA JOSEF, Lóže Otokar . 78. Ryt. Pyth.., zastupoval 1882, 1889.
VOGEL VILÉM, ád Vrnost . . S. P. S., zastupoval r. 1882, 1889.
VOJTA J. J., ád íp .
. S. P. S., zastupoval r. 1889, 1892, 1898.
r.

8.

41.

VOLF JOSEF, ád Lincoln . 52. . S. P. S., zastupoval r. 1893.
VOLF MARTIN, ád esko Národní . 58. . S. P. S., zastupoval

r.

1892, 93

Sbor Moravsko Slov. Podp., zastupoval r. 1879.
VONDRA JAN.
Jií Podbradský . 24.
S. P. S., zastupoval r. 1885—87.
VÁCLAV, Sbor Pokrok polit, a podp., zastupoval r. 1879.
VOPAT ANTON, Lóže Otokar . 78. Ryt. Pyth., zastupoval r. 1897—1901.
VOPAT JOSEF, eští Ostrostelci, zastupoval r. 1886—88.
VOPAT RUDOLF,
Pokrok . 65. . S. P. S., zastupoval r. 1886.
VOPAT VÁCLAV. Obanský
. 2., zastupoval r. 1892.
VOÍŠEK VOJTCH, Svobodná Obec, zastupoval r. 1891.
VRÁNEK FRANK,
esko Dlnický . 73.
S. P. S., zastupoval r. 1889.
VRÁNEK JOSEF, Sbor Moravsko Slov. Podp., zastupoval r. 1890—93.
VRBA JAN,
Osvta . 27.
S. P. S., zastupoval r. 1880.
VTÍPIL VOJTCH,
eská Koruna . 107. . S. P. S., zastupoval r. 1895.

VONDRÁEK

ád

.

ád

ád

ád

.

ád
.
ád
VYSOKÝ JAN. ád Osvta .
. S. P.
VYTLAIL FRANK,
ád Vrnost . .
"

zastupoval r. 1886, 1899.
zastupoval r. 1878.
O. F., zastupoval r. 1902.
ZAHROBSKÝ ANTON, Lóže Žižka, Jed. Táb., zastupoval r. 189C.
ZAROBSKÝ JOSEF,
Pravda . 37.
S. P. S., zastupoval r. 1894.
ZAVADIL JAN, Sbor eských Krejí, zastupoval r. 1885.
ZAVADIL LUDVÍK,
Rovnost . 14.
S. P. S., zastupoval r. 1885-S7.
ZEMANOVA MARIE, Svobodná Obec, zastupovala r. 1899—1902.
ZIKA JAN, Obanský
2., zastupoval r. 1889—91.
ZORNÁ JOSEF,
Lincoln . 52.
S. P. S., zastupoval r. 1895
27.

Dvr eský

ád

ád
ád
ád

S.,

8.

Lev .

.
.

.

S. P. S.,

24. I.

a

1900.

.
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První úedníci esko Národního Hbitova. (Druhý titulní obraz.
Poádající výbor djin. Nalézá se proti 8 s' rance.
Stará brána esko-Národního Hbitova. Nalézá se proti 9. stránce.
Zemelí zasloužilí lenové Jich vyobrazení proti 16. stránce.
Zemelí hrobai. Proti stránce 17.
První brána esko Národního Hbitova. Ku stránce 23.
Kvtinový záhon na hlavní cest. Ku stránce 23.
Pohled na hlavní cestu (od brány východn.) Ku stránce 24.
Štpnice Národního Hbitova. Proti stránce 32.
Vodárenská vž a vodní zaízení Nár. Hbitova. Proti stránce 33.
Skupina pomník pi vchodu (v levo). Ku stránce 44.
Skupina pomník pi vchodu (v právo). Ku stránce 44.

Pomník

prof. Lad. Klácela.
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Žulová hrobka Vollertsena. Proti stránce 80.
Stálá letní okrasa z tropických kvtin. Proti stránce

Pomník eských Veterán. Ku stránce 81.
Nová brána kamenná. Ku stránce 86.
Pohled na jezírko na esko-Národním Hbitov.
Pohled na úadovnu. Proti stránce 96.
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Pohled na sklenníky a fontánu se strany severní. Ku stránce 01.
Pohled na sklenníky se strany severovýchodní. Ku stránce 101.
Pohled na novou hrobku. Ku stránce 16.
Promnlivá kvtinová okrasa Národního Hbitova. Ku stránce 21.
Kvtinové záhony upravené na oslavu 251etého trvání Nár. Hbitova.
Mapa esko-Národního Hbitova, na konci.
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